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ОЛ ИНКЛУЗИВ ОПИСАНИЕ 

Сънрайз Ол Суитс Ризорт ****,Обзор 2019 
 
 

I. РЕСТОРАНТИ&ХРАНЕНЕ 
 

ЗАКУСКА 
Основен ресторант(Сграда 2) 07.30ч – 10.00ч            Богата закуска на блок маса, шоу кукинг 
От 1-ви май до 30-ти септември   Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта: 

 Кафе 
 Различни видове чай 
 Мляко 
 Наливни сокове и пуншове 
 Вода в чаша 

 
КЪСНА ЗАКУСКА 

Основен ресторант(Сграда 2) 10.00ч – 11.00ч  Закуска за тези, които обичат да спят до по-късно 
От 1-ви  до 31-ви май     /зеленчуци, масло,варени яйца, колбаси,сирена/. 
От 1-ви до 30-ти септември    Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта 
Снек бар (до био езерото)    и снек бара. 
От 1-ви юни до 31-ви август     

 
ОБЯД 

Основен ресторант (Сграда 2)  12.30ч – 14.30ч Интернационален бюфет, салатен бар, разнообразие от 
От 1-ви май до 30-ти септември   десерти и плодове, шоу кукинг,паста,пица, супи; 

Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта или 
от лаундж бара. 

 
АЛТЕРНАТИВЕН СНЕК ОБЯД 

Снек бар  (до био езерото)  12.30ч – 16.00ч Грил,салатен бар, дюнери,разнообразие от плодове, 
От 1-ви юни до 31-ви август    шоу кукинг 

Напитки от снек бара. 
  

АЛТЕРНАТИВЕН ПИЦА/ПАСТА ОБЯД 
А-ла-карт ресторант (Сграда 4) 12.30ч – 16.00ч Селектирано меню от салати, предястия, пица и паста, 
От 1-ви юни до 31-ви август   десерти(с обслужване). 

Напитки от лоби бара. 
 

СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА 
Основен ресторант (Сграда 2)  16.00ч – 17.30ч Дребни сладки, кексове, плодове, кафе, чайове. 
От 1-ви  до 31-ви май     Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта 
От 1-ви до 30-ти септември   и снек бара. 
Снек бар (до био езерото)       
От 1-ви юни до 31-ви август     
 

ВЕЧЕРЯ 
Основен ресторант(Сграда 2)  18.30ч – 21.30ч Интернационален бюфет, салатен бар, шоу кукинг, карвинг, 
От 1-ви май до 30-ти септември паста, пица, супи, разнообразие от десерти и плодове. 

Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта. 
 
Тематични кулинарни вечери (два пъти в седмицата): Българска кухня, Средиземноморска кухня и т.н. 
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БАРБЕКЮ АЛТЕРНАТИВНА ВЕЧЕРЯ 
Барбекю тераса /Снек бар/  19.00ч – 21.00ч Барбекю и грил тематична вечеря, 
(до био езерото)     Салатен бюфет 
От 1-ви юни до 31-ви август    Шоу кукинг 

А-ла-карт обслужване 
Напитки от снек бара. 

 
Вечеря един път за престой (минимум 7 дни). Местата са ограничени и е необходима предварителна резервация. 
Възможна е отмяна поради лошо време. 
 

 
А-ЛА-КАРТ АЛТЕРНАТИВНАВЕЧЕРЯ 

А-ла-карт ресторант (Сграда 4)  19.00ч – 21.00ч Вечеря 
От 1-ви юни до 31-ви август    А-ла-карт обслужване 

Напитки от лоби бара 
 
Вечеря един път за престой (минимум 7 дни). Местата са ограничени и е необходима предварителна резервация. 
Възможна е отмяна поради лошо време. 
. 
 
*В рамките на работното време на А-ла-карт ресторантите гостите могат да поръчват по наличното меню срещу 
допълнително заплащане. 
 

СЛАДОЛЕД 
Сладоледена къща    10.00ч – 21.30ч– Разнообразие от сладоледи 
От 1-ви май до 30-ти септември 
 
 

II. БАРОВЕ&НАПИТКИ 
 

Снек бар (на езерото)    10.00ч – 22.00ч–Напитки от Ол инклузив предлагането: 
 Наливни безалкохолни напитки 
 Бяло и червено вино / чаша/ 
 Наливна бира 
 Местен алкохол 
 Вода в чаша 

 
Лаундж бар (Сграда 2)   10.00ч – 23.00ч–Напитки от Ол инклузив предлагането: 

 Наливни безалкохолни напитки 
 Бяло и червено вино / чаша/ 
 Наливна бира 
 Местен алкохол 
 Вода в чаша 
 Алкохолни и безалкохолни коктейли (ограничено 

разнообразие) 
 
Лоби бар (Сграда 4)   09.00ч – 23.00ч - Напитки от Ол инклузив предлагането: 

 Наливни безалкохолни напитки 
 Бяло и червено вино / чаша/ 
 Наливна бира 
 Местен алкохол 
 Вода в чаша 
 Алкохолни и безалкохолни коктейли (ограничено 

разнообразие) 
 
*В рамките на работното време на баровете са възможни поръчки от бар карта срещу допълнително заплащане. 
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ПЛАЖ&БАСЕЙНИ: 

 ЧАДЪРИ и ШЕЗЛОНГИ на басейните и на плажа БЕЗПЛАТНО при НАЛИЧНОСТ. 
 КЪРПИ ЗА БАСЕЙН И ПЛАЖ се предлагат БЕЗПЛАТНО. Специална къщичка за кърпи работи за Вас 7 дни в 

седмицата в часовете от 08.00 до 10.00 сутрин и от 16.00 до 18.00 следобед. 
 

СПОРТ&РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
 Водни спортове на басейните: водна топка, водна гимнастика          /безплатно/ 
 Зумба        /безплатно/ 
 Фитнес        /безплатно/ 
 Дартс, Тенис на маса      /безплатно/ 
 Стрелба с въздушна пушка / лък     /безплатно/ 
 Анимационна програма за деца и възрастни (6 дни в седмицата) /безплатно/ 
 Детски клуб (на закрито)      /безплатно/ 
 Вечерна програма (6 дни в седмицата)    /безплатно/ 
 Електронни игри       /срещу заплащане/ 
 Велосипеди под наем      /срещу заплащане/ 
 Водни спортове (на близкия плаж)    /срещу  заплащане/ 

 
ДРУГИ: 

 Не се допуска изнасяне на храна и напитки от ресторантите и баровете според изискванията за безопасност на 
храните и  HACCP правилата. 

 Всички напитки от Ол инклузив предлагането са на самообслужване. 
 
 
*Възможна е промяна в работните часове на ресторантите и баровете в зависимост от метеорологичните 
условия и по преценка на хотелиера. 


