
 
 

DINE AROUND 

Уважаеми колеги, 

В стремежа си да предлагаме хотелска услуга с високо качество и да отговорим на 

очакванията на нашите гости, разработихме Dine Around концепция, предлагаща още 

по-голям избор и възможност за хранене. Гостите на Сънрайз Блу Меджик Ризорт с 

престой минимум 7 нощувки, ще имат възможността безплатно да резервират вечеря за 

всеки от следните ресторанти: 

А-ла-карт ресторант в Сънрайз Ол Суитс 

 

 

 

 

А-ла-карт ресторант в Сънрайз Блу Меджик 

 

 

 

 

 Осн.Ресторант Сънрайз Ол Суитс 

Гостите на Блу Меджик имат право на една тематична вечеря в Основния ресторант на 

Ол Суитс. 

Тематичните вечери се провеждат два пъти в седмицата в ресторантите на двата хотела. 

* Dine Around програмата е част от All inclusive предлагането. Вносните алкохолни и 

безалкохолни напитки се заплащат допълнително.  

* Необходима е резервация, поне един ден по-рано и отмяна е възможна поради лошо време. 

Местата са ограничени! 

*Програмата се повтаря за всеки 7 нощувки - при 14 нощ-2; при 21 нощ-3 и т.н. 

 

 

От 1 ви  Май до 30ти  Септември 

 

18.00 – 21.00ч 

 

Вечеря от подбрано а-ла-карт меню 

Шоу кукинг 

А-ла-карт обслужване 

Напитки от Лоби бар 
  

 

 

От 1 ви  Юни до 31ви  Август 

 

18.00 – 21.00ч 

 

Вечеря от подбрано а-ла-карт меню 

Шоу кукинг 

А-ла-карт обслужване 

Напитки от Лоби бар 
  

 

 

От 1 ви  Май до 30ти Септември 

 

18.00 – 21.00ч – Ол Суитс 

18.00 – 21.00ч – Блу Меджик 

 

Tематична кухня, бюфет, салатен бар, шоу кукинг, 

паста, пица, супи, разнообразие от десерти и плодове 

Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта 

 

 

 



 
 

DINE AROUND 

Dear partners, 

In our quest to provide high quality hotel service and meet the expectations of our 

guests, we have developed a Dine Around concept that offers even more variety and dining 

options. The guests of Sunrise Blue Magic Resort, with a minimum stay of 7 nights, will be 

able to make a free of charge reservation for each of the following restaurants: 

A la Carte Restaurant in Sunrise All Suites 

 

 

 

 

A la Carte Restaurant in Sunrise Blue Magic 

 

 

 

 

 Main Restaurant Sunrise Blue Magic 

The guests of Blue Magic could reserve a thematic dinner at the Main Restaurant of All Suites.  

Thematic dinners are held twice a week at the Main Restaurants of both hotels. 

* Dine Around concept is part of the All Inclusive program. Imported alcoholic and non-alcoholic 

beverages are extra charged.  

* A reservation is required at least one day in advance. Cancellations are possible due to bad weather. 

The seats are limited! 

*The program is prolongable for each 7 nights stay – e.g 14 nights – 2; 21 nights- 3 etc. 

 

From 1st May till 30th September 

 

18.00 – 21.00h   

 

Dinner from a selected choice a la carte 

menu 

A la carte service  

Beverages from the Lobby bar 

 

 

From 1st June till 31st  August 

 

18.00 – 21.00h   

 

Dinner from a selected choice a la carte 

menu 

A la carte service  

Beverages from the Lobby bar 
 

 

 

From 1st May till 30th September 

 

18.00 – 21.00h – All Suites 

18.00 – 21.00h – Blue Magic 

 

Thematic cuisine, served in buffet style, with salad bar. 

Show cooking station, soup station, variety of desserts and 

fresh food 

Beverages from a self service station in the restaurants 

 

 

 


