
 
 

Описание – Ол инклузив 
 

 

Основен Ресторант – изхранване на блок маса 

Интернационална кухня с разнообразие от свежи салати и ястия. Широк асортимент от 
плодове и десерти. Безалкохолни и нискоалкохолни напитки. Напълно климатизирана зала за 
непушачи с капацитет от 280 човека. Тераса към основния ресторант с капацитет от 150 места 
и обособена зона за пушачи. 
 Закуска  07:30-10:00 
 Обяд  12:00-14:00 
 Вечеря  18:00-21:00 

 

Бар Басейн 
Голямо разнообразие от безалкохолни и алкохолни напитки и коктейли, топли напитки. 
 Местни алкохолни напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, вино 10:00-23:00 

 

Снек бар 
 Хот дог, сандвичи, сезонни плодове, пица, Пържени картофи  11:00-15:00 
 Сладолед, следобедни сладки  15:00-17:00 

 

Лоби бар 
 Местни алкохолни напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, вино 10:00-23:00 
 Интернационални алкохолни напитки с допълнително заплащане  10:00-23:00 
 Следобедни сладки  15:00-17:00 

Отдих 
 Външен басейн с обособена детска секция; Джакузи 

Шезлонги и чадъри – до изчерпване на наличностите  10:00-18:00 
 

Анимация и развлечение (6 дни седмично, интернационална)  
 Детски клуб  10:30-12:00; 15:00-17:30 
 Детска дискотека    from 20:00 
 Тенис на маса, аеробика, стречинг, аква гимнастика, водно поло 
зумба, дартс            10:00-18:00 
 Вечерна анимационна програма    from 21:00 

Тематичен ресторант:  

На разположение шест дни седмично. Капацитетът на заведението е от 40 места и 
вечерята се сервира по предварително изготвено меню. Необходима е предварителна 
резервация, веднъж по време на седмичен престой. Ресторантът е отворен в периода: 
01 Юни-20 Септември. 

 

Важна информация:  
 Всички наши гости трябва да носят гривна, за да ползват услугите на хотела.  
 При пристигане, Ол инклузив пакетът започва с вечеря и завършва с обяд в деня на 

заминаване. 
 Хотелът си запазва правото да променя ол инклузив и развлекателната програма. 
 Във връзка с превенцията и разпространението на Ковид - 19, ръководството на хотела си 

запазва правото да променя часовете или да въвежда смени на изхранването. 
 

Bulgaria, Sunny Beach 8240 
Reservations: +359 878 603 152; Reception: +359 554 2 26 67 

booking@hrizantema.eu / www.hrizantema.eu / www.sbhh.eu 


