
 

 

All inclusive Феста Панорама хотел в Несебър 

Закуска: 07:30 - 10:00 часа 

Богатата закуска на шведска маса включва голямо разнообразие от топли и студени ястия, вкусни 

пресни плодове, както и готварско шоу.  

Голям избор за закуска включва: 

Сол и сладкарски изделия, зърнени храни, пресни сезонни плодове, кисело мляко от плодове и 

зеленчуци, масло, конфитюр, мед, варени яйца, колбаси, сирене, английска закуска, пресни 

зеленчуци, бъркани яйца, пържени яйца, варени, печени или печени колбаси, бекон, сандвичи 

(сирене, кашкавал, шунка). Гостите могат да се насладят на горещи палачинки (с мед, шоколад или 

конфитюр) или омлет (с лук, сирене, шунка, бекон или гъби) в зоната за готвене. 

Мляко, шоколад, кафе, английски чай за закуска, голямо разнообразие от чайове с плодов аромат и 

безалкохолни напитки също са на разположение. 

: Обяд: 12:30 - 14:30 часа 

Нашето меню на шведска маса включва широка гама от възможности за избор: хрупкави салати, 

известни международни ястия, леки десерти, пресни плодове, 

зеленчуци на скара, сочно печено месо и риба в зоната за готвене, детско меню. 

Домашно вино, наливна бира, местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко, шоколад, 

кафе, английски чай за закуска и голямо разнообразие 

Предлагат се и плодови ароматизирани чайове. 

: Вечеря: 18:30 - 21:00 часа 

Ежедневната ни вечеря на бюфет с избор от международни и местни ястия се допълва не само от 

вегетариански ястия и широка селекция от сирена и студени меса, плодове и вкусни десерти, но 

също и от нашите специални тематични вечери три пъти седмично. 

Домашно вино, наливна бира, местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко, шоколад, 

кафе, английски чай за закуска и голямо разнообразие 

Предлагат се и плодови ароматизирани чайове. 

 

 

 



    

 

Ресторант A-la-Carte: 

 

Специално за нашите гости предлагаме италианска A-la-Carte вечеря в меню. Когато вечеряте в 

нашия A-la-Carte ресторант, гостите ще го направят - опитайте нашата небесна паста, възхитителни 

предястия и нашите особено възхитителни десерти. Нашите гости имат възможност да резервират a 

  

 

ALL INCLUSIVE ОПИСАНИЕ ЛЯТО 2019 

БАРОВЕ 

Лоби бар: 

Напитки: 10:00 - 23:00 часа 

Гостите на хотела могат да се насладят на целодневни напитки в лоби бара. Лоби барът предлага 

богат избор от зони, където да седнете и да се насладите 

напитки. Той се намира на ниво рецепция и предлага местни алкохолни напитки, безалкохолни 

напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе, капучино, мляко, какао, мочачино, горещ шоколад). 

 

: Закуски: 10:00 - 11:00 часа / 16:00 - 17:00 часа 

Просторният лоби бар на хотела предлага вкусни закуски всеки ден от 10:00 до 11:00 и от 16:00 до 

17:00 часа. Гостите имат възможност да избират от разнообразни леки закуски, сладкиши и 

бисквити. 

 

 

Бар на басейна: 

 

: Напитки: 10:00 - 21:00 часа 

Докато нашите гости са край басейна и се наслаждават на слънцето, те също могат да се насладят на 

напитки през целия бар на басейна.  

Открит плувен басейн и предлага местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, сокове, 

коктейли, топли напитки (кафе, капучино, мляко, какао, мохачино, горещ шоколад). 



 

: Закуски: 11:00 - 17:00 часа 

Барът до басейна предлага голям избор от храни, топли и студени закуски и сладолед. Хрупкави 

пържени картофи, прясно изпечени бургери, хот-доги, 

разнообразие от пица резени, хрупкави пилешки крилца, остъклени мини кюфтета и сладолед са 

само малка част от нашите вкусни 

предложения. 

 

 

Fresh бар: 

 

: Напитки: 10:00 - 12:00 ч. / 15:00 - 17:00 часа 

Бар Fresh се намира в СПА центъра и предлага прясно изцедени сокове от зеленчуци, цитруси и 

други плодове, шейкове, мляко 

шейкове, голям избор от чайове, фитнес и енергийни коктейли след приятно преживяване в сауната, 

хидромасажната вана или релаксацията 

масаж. Спокойната музика на заден план създава пространство на абсолютно спокойствие. 

 

 

Караоке и нощен бар: 

 

: Напитки: 20:00 - 23:00 часа 

Нощният бар е със същия модерен стил на обзавеждане на хотела и е разположен до СПА центъра. 

Барът предлага богат избор от местни алкохолни напитки, домашно вино, наливна бира, 

безалкохолни напитки и коктейли. 

Работното време на нощния бар е от 20:00 до 01:00 часа. След 11:00 часа напитките се заплащат 

допълнително. 


