
 

All Inclusive 24 с вкусна интернационална кухня и разнообразие от 
напитки! 

4 РЕСТОРАНТА ВКЛЮЧЕНИ В ALL INCLUSIVE: 

• Основен ресторант – бюфет – закуска, обяд и вечеря 
• Разнообразие от местни и селекция от вносни алкохолни напитки 
• „Krystal“ – ресторант с фюжън кухня – опционална вечеря 
• „Sunrise“ – средиземноморски ресторант 
• Снакс ресторант 

 

RIU PALACE SUNNY BEACHОСНОВЕН РЕСТОРАНТ 

Закуска 

• 08:00 ч – 10:00 ч, разнообразен бюфет с пълнозърнести продукти, Show cooking; 

Обяд 

• 12:30 ч– 14:30 ч, бюфет, основния ястия приготвени на шоу-кукинг, разнообразие от 
десерти; 

Вечеря 

• 18:30 – 21:30 ч. – топли и студени предястия на бюфет, станции с готвене на живо, 
тематични бюфети и десерти; 

• Горещи и студени ястия на бюфет 
• Станции за готвене на живо – Show cooking 
• Вегетариански ястия 
• Десертен бюфет 
• Тематични бюфети (три пъти седмично) 
• 2 ситинга, в зависимост от заетостта. 

Напитки предлагани в ресторанта: наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 
 

RIU PALACE SUNNY BEACHKRYSTAL ФЮЖЪН РЕСТОРАНТ 

Опционална Вечеря – A La Carte 

• Опционалната вечеря е с резервация. 
• Отворен – 19 – 21:30 ч. (Работното време зависи от нивото на заетост на хотела) 

Напитки предлагани в ресторанта: наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

Възможност за посещение веднъж седмично, в зависимост от заетостта. 
Дрес код – дълги панталони за мъжете. 



RIU PALACE SUNNY BEACHSUNRISE – СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ 

Опционална Вечеря – A La Carte 

• Бюфет за предястия и десерти. Опционална вечеря е с резервация. 
• Отворено – 18:30 – 21:30 ч. (Работното време зависи от нивото на заетост на хотела) 

Напитки предлагани в ресторанта: наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

„Sunrise“ се споделя с гостите на съседния хотел Riu Helios Paradise. През деня работи, 
като плажен бар. 

Възможност за посещение веднъж седмично, в зависимост от заетостта. 
Дрес код – дълги панталони за мъжете. 

RIU PALACE SUNNY BEACHСНАК РЕСТОРАНТ 

Закуска – континентална 

• 10:00 ч – 11:30 ч. разнообразен бюфет  

Обяд 

• 12:30 ч– 15:00 ч. бюфет, снакс 

Следобеден снакс 

• 15:00 ч– 17:00 ч. бюфет, снакс 

Вечеря 

• 19:00 – 21:30 ч. – опционална вечеря – A la Carte – Стек Хаус  
• Изисква се резервация, работното време може да варира според заетостта на 

хотела. 
Напитки предлагани в ресторанта: наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

RIU PALACE SUNNY BEACHБАРОВЕ 

Баровете на хотела, предлагат, като част от ALL inclusive 24 , 
безалкохолни, вино, бира и селекция от премиум високо алкохолни 
напитки 

„Capuchino“ Патисерия          

• Отворен от 10.30 до 22.00ч. 

Лоби Бар          

• Отворен от 08.00 до 00.00ч. 



Лаундж Бар 24   

В бара се предлага лека вечеря (сандвичи, топла храна) и напитки 

• Бар с тераса – Отворен от 20.00 до 23.00ч.  
• Бар – Отворен от 20.00 до 08.00ч. – All Inclusive 24  
• Бар на басейн – Отворен от 10.00 до 17.00ч.  
• Sunrise Beach Bar – Отворен от 10:00 до 17.00ч.  

Sunrise Beach Bar    

• Плажният бар ‘Sunrise’ се споделя с гостите на съседния хотел Riu Helios Paradise . 
• Отворен от 10.00-17.00ч. 
• Вечер работи като средиземноморски ресторант – отворен: 19.00-21.30ч. 
• Работното време варира според от нивото на заетост на хотела. 

 

 
Забележка 

Работните времена подлежат на промяна. 

Снакс и неограничено количество местни и вносни напитки (алкохолни и безалкохолни 
напитки), както и премиум напитки във всички барове и ресторанти на хотела (в 
зависимост от работното време) са на разположение 24 часа в денонощието. Във всички 
бюфет-ресторанти има безалкохолни напитки, вода, бира и вино. Спиртните напитки се 
поръчват в баровете на хотела. Mинибарът се презарежда веднъж на няколко дни 
(безалкохолни напитки, вода и бира). 

При поискване се предлагат безглутенови ястия. Необходимо е да се информира 
предварително. 

Хотелът има право да променя часове на хранене и услуги без предварително 
предупреждение, според приложимите мерки за здравна безопасност и изисквания за 
социална дистанция. 

 


