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Хотелът е разположен на брега на морето край залива Козлука и носи неповторимо 

усещане за спокойствие, красива природа и спираща дъха гледка към морската шир. 
 
 

СТАИТЕ  
Всяка от стаите е с  две отделни легла и с централен климатик с индивидуално  

управление, телевизор с плосък екран, сешоар, баня с вана, малък хладилник, WiFi и 

сейф. Минибарът се зарежда еднократно при пристигане с безалкохолни напитки и 

бира, а вода се допълва ежедневно.  
Двойни стаи с изглед басейн и море – максимално настаняване до 4 човека Двойни 

стаи със страничен изглед море – максимално настаняване до 4 човека Икономични 

стаи – настаняване до 2 възрастни  
Куин стая – препоръчано настаняване до 2 възрастни 

Кинг стая – препоръчано настаняване до 2 възрастни  
*В Куин и Кинг стая е възможно и настаняване до 3 възрастни и 1 дете, но когато 

клиентите трябва да са наясно, че помещението е отворено и разделено на зони.  
Апартамент – максимално настаняване до 4 човека 

 

ХРАНИ И НАПИТКИ  
o Основен ресторант с тераса  

Разнообразие от кулинарни преживявания, приготвени от нашите почитаеми  
майстор готвачи и сладкари  

07:30 – 10:00 Закуска – блок маса, богат избор на местни продукти храни,  
разнообразие от топли напитки и сокове  

12:00 – 14:00 Обяд – блок маса с пресни зеленчуци и ястия, приготвени с разнообразни  
локални продукти, бира и селекция от местни сортове вино, топли и безалкохолни  

напитки.  
18:00 – 21:00 Вечеря – блок маса с изобилие от ястия и ордьоври, приготвени с 

локални продукти, десерти и сезонни плодове, топли и безалкохолни напитки, 

селекция от местни сортове ракия, узо, вино и бира  
22:30 – 24:00 Късна вечеря – топли супи, свежи салати и сандвичи 

 
Препоръчителен е спортно елегантен дрескод в ресторанта  

и на всички закрити публични места след 18,00 часа.  
o 19:00 – 22:00 А ла карт ресторант с тераса  

А ла карт ресторантът предлага тематични вечери. При престой от 5 и повече 

нощувки, гостите могат да се възползват от една вечеря. При престой по-кратък 

от 5 нощувки или при второ посещение, а ла карт ресторантът може да се посети  
срещу допълнително заплащане. Необходима е предварителна резервация. 

 
• Хотелът си запазват правото да прави промени по услугите описани по-горе по всяко време поради 

неблагоприятни метеорологични условия, предписанията на СЗО и местните здравни власти. 



o Лоби бар с тераса – Ултра Ол Инклузив напитки.  

00:00 – 24:00 – топли и безалкохолни напитки, бира, вино, селекция 

подбрани марки среден или висок клас алкохолни напитки (български 

и вносни), ядки, сезонни плодове и сладки удоволствия 

 

o Бар край басейна  
10:00 – 17:00 – селекция от алкохолни и безалкохолни коктейли, вина, студена 

бира, топли и безалкохолни напитки (домашна лимонада и ледено смути) 

 

o Снак – Храни и напитки  

10:00 – 17:00 – топла супа, пица, бургери, спагети, палачинки, сладолед, пресни 

зеленчуци и сезонни плодове, топли напитки, безалкохолни напитки, бира и вино. 

 

СПОРТ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ  
Нашият висококвалифициран екип от професионални аниматори осигуряват 

незабравими летни изживявания за гостите на Хотел Зорница сендс и СПА. 

o Детски клуб за деца от 4 до 12 години  
10:00 – 12:00 и 16:00 – 21:00  

o За възрастни дневни спортни дейности и вечерни забавления 

 

ПЛАЖ  

o Чадъри и шезлонги на плажа или около басейна  

На едно помещение се предоставят /до изчерпване/ по един чадър и два  

шезлонга на плажа или около басейна.  

Не се толерира запазването на чадъри и шезлонги чрез поставяне на  

кърпи или други лични вещи. Хотелс си запазва правото да  

предприеме действия за тяхното отстраняване. 
 

Предоставянето на шезлонги, чадъри и спасител на плажа е в съответствие  

с държавните разпоредби и съгласно концесионен договор. 
 

В Хотел Зорница Сендс и СПА можете да се възползвате още от: o  

Два външни басейна, единият от които с детска секция  
o  Сауна, парна баня, фитнес и зона за релакс  

o  Сейф – безплатно, във всяка стая  
o  WiFi – безплатно на територията на хотела  
o Озеленена територия с детска площадка  

o Паркинг – срещу допълнително заплащане и според наличността  
o Билярд – срещу допълнително заплащане  

o Хамам, зона за масажи, и козметични процедури – срещу допълнително  
заплащане 

 
 

• Хотелът си запазва правото да прави промени по услугите описани по-горе по всяко време 
поради неблагоприятни метеорологични условия, предписанията на СЗО и местните здравни 

власти. 


