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СПА РИЗОРТ СВ. ИВАН РИЛСКИ  
ALL INCLUSIVE КОНЦЕПЦИЯ 

 

All Inclusive концепцията в СПА Ризорт Св. Иван Рилски съчетава ползите от почивка в 
планината с уюта и удобствата в изцяло обновения модерен хотел. От настаняването в 
комфортни, оборудвани с всичко необходимо стаи, през изключителната гастро-
концепция в ресторанта, до най-модерния СПА център в Банско, Св. Иван Рилски 
предлага истински зареждащо изживяване през цялата година. С мисъл за малки и големи, 
релакс и хармония, игри и забавления, All Inclusive концепцията предлага усещане за 
хармония сред природата, здравословна среда, спокойствие и сигурност.  

 

All inclusive Програма – храни и напитки 

 
 
Закуска – 07:30 ч. – 10:00 ч. 

Основен ресторант Chef’s Kitchen, ниво 0 

Закуската е богата и предлага разнообразие от приготвени пред госта омлети, палачинки, 
топли колбаси, зеленчуци, студени колбаси и сирена, прясно изпечен хляб и тестени 
закуски, супа, кисело мляко, пресни и сушени плодове, мюсли и корнфлейкс, 
нискомаслени храни, ядки, масло, маргарин, конфитюри, компоти, предложения за най-
малките, десерти и др.    

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко, мляко с какао), минерална вода и 
различни плодови сокове. 

  

Междинна закуска - 10:30 ч. – 11:30 ч. 

Рустик Лаундж Бар, ниво -1  

Междинната закуска включва селекция от прясно изпечен хляб и тестени закуски, 
сандвичи, плодове, зеленчуци, готово мюсли, кексове.  

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко), минерална вода и различни плодови 
сокове, газирани напитки, българска наливна бира и наливно вино. 

  

Обяд - 12:00 ч. – 14:00 ч.  

https://www.saintivanrilski.com/restaurants-services/restorant-chef-s-kitchen
https://www.saintivanrilski.com/restaurants-services/restorant-chef-s-kitchen
https://www.saintivanrilski.com/fitness-services/vatreshen-baseyn-i-spa-zona


 

 

L   18 Shinova ela St, Bansko 2770, Bulgaria     T   +359 749 87 400     F   +359 749 87 686 

E   reservations@saintivanrilski.com     W   www.saintivanrilski.com 

Основен ресторант Chef’s Kitchen, ниво 0  

Бюфетният обяд включва прясно приготвени готвени вегетариански и месни ястия, 
селекция хляб, салати, зеленчуци, паста, супи, скара, гарнитури, десерти и плодове.  

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко) минерална вода и различни плодови 
сокове, газирани напитки, българска наливна бира и наливно вино, български 
високоалкохолни напитки – ракия, водка, джин, мента, ром, мастика, бренди, ликьор, 
уиски. 

Снакс - 15:00 ч. – 17:00 ч. 

Рустик Лаундж Бар, ниво -1  

Сандвичи, студени колбаси, сирена, бар със зеленчуци и кондименти, десерти, плодове.  

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко, мляко с какао), минерална вода и 
различни плодови сокове, газирани напитки, българска наливна бира и наливно вино. 

  

Вечеря – 18:30 ч. – 21:30 ч. 

Основен ресторант Chef’s Kitchen, ниво 1  

Изцяло подчинена на гастро концепцията на СИР – прясна храна, приготвена пред госта. 

Прясно изпечен хляб, салати, супи, предястия,  модул „Направи си сам“ - зеленчуци и 
кондименти, вегетариански ястия, готвени ястия, паста, пица, скара, Карвинг станция – 
уикенд специално предложение на вечерта /цяла риба, цяло агне, прасенце, пуйка, ребра, 
ростбийф, и др./, плодове, десерти. Детско меню на деня.  

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко), минерална вода и различни плодови 
сокове, газирани напитки, българска наливна бира и наливно вино, български 
високоалкохолни напитки – ракия, водка, джин, мента, ром, мастика, бренди, ликьор, 
уиски. 

  

Пуул бар – 10:00 ч. – 18:00 ч.  

Напитки: топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко), минерална вода и различни плодови 
сокове, газирани напитки, българска наливна бира и наливно вино. 

Междинната закуска (10:30 ч. – 11:30 ч.) и следобедния снак (15:00 ч. – 17:00 ч.), както и 
напитки в часовете 10:30 ч. – 22:00 ч. ( топли напитки (кафе, капучино, чай, мляко, мляко с 
какао), минерална вода и различни плодови сокове, газирани напитки, българска наливна 
бира и наливно вино.) по All Inclusive програмата се сервират в Рустик Лаундж Бар. 



 

 

L   18 Shinova ela St, Bansko 2770, Bulgaria     T   +359 749 87 400     F   +359 749 87 686 

E   reservations@saintivanrilski.com     W   www.saintivanrilski.com 

 

All inclusive Програма – детски кът 

 
Професионални аниматори се грижат за доброто настроение на децата в  цветната 
атмосфера на детския кът. Занимателни игри и много забавления, играчки, музика и 
тематични партита очакват най-малките гости на СПА ризорт Св. Иван Рилски. 

  

Част от активностите са: 

• Настолни игри 

• Рисуване, моделиране и изработване на празнични декорации 

• Игри на открито и закрито (според сезона) 

• Детска дискотека 

• Тематични игри 

  

Работно време на детския кът – 10:00 ч. – 21:00 ч. 

Работно време на детски аниматор – 10:00 ч. – 14:00 ч. и 17:00 ч – 21:00 ч. 
 

 

All inclusive Програма – СПА 

ТОПЪЛ ВЪНШЕН БАСЕЙН И ДЖАКУЗИ 

Отопляемият външен басейн в СПА Ризорт Св. Иван Рилски предлага уникално 
преживяване през всички сезони. 
 

Външен басейн: 

• Отопляем акватоничен басейн 

• Температура на водата 34°C 

• 22 хидромасажни джета 

• Джакузи с температура на водата 36°C 

• Дълбочина 1,00 м 
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• Соларни тераси 

  

Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч. 
 

 

ТОПЪЛ ВЪТРЕШЕН БАСЕЙН И СПА ЗОНА 

СПА Центърът в СПА Ризорт Св. Иван Рилски е най-модерният в Банско; разположен е на 
две нива и обхваща площ от над 1000 кв.м. С дизайн, умело съчетаващ мрамор, дърво и 
много светлина, центърът се състои от СПА зона с отопляем акватоничен басейн, СПА зона 
за възрастни (16+ години) и външна зона с отопляем басейн, джакузи и соларни тераси. 

  

Вътрешен басейн  

• Отопляем акватоничен басейн 

• Температура на водата 36°C 

• 82 хидромасажни джета 

• Джакузи 

• 20,7 м. дължина, 1,20 м. дълбочина 

• Естествена светлина 

  

СПА Зона  

• Финландска сауна с панорамна гледка към Пирин планина и температура от 80°C 

• Арома парна баня с температура 45°C 

• Хамам за двама* 

• 2 масажни кабинета, 1 масажен кабинет за двама 

• Обширно СПА меню с процедури за лице и тяло* 

• Ароматерапия с етерични масла и продукти на растителна основа* 

• Процедури с горещи камъни* 

• Спортни и релаксиращи масажи* 

• Регенериращи процедури* 

https://www.saintivanrilski.com/fitness-services/topal-vanshen-baseyn-i-dzhakuzi
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*Услуги срещу допълнително заплащане 

В СПА съоръженията (сауна, парна баня и хамам) не се допускат деца под 12 години. 

  

СПА зона за възрастни 16+  

Ексклузивната СПА зона за възрастни (над 16 години) позволява уединение, спокойствие и 
пълен релакс за ума и тялото.     

• Билкова сауна с температура 80°C 

• Солна сауна с хималайска сол 

• Арома парна баня 

• Парна баня с температура 45°C 

• Просторна зона за релакс с камина 

• Лакониум с топли легла 

 
В СПА съоръженията за възрастни (сауни, парни бани, лакониум) не се допускат лица под 
16 години. 
Работно време: 09:00 ч. – 21:00 ч. 

 

ФИТНЕС 

Фитнесът в СПА Ризорт Св. Иван Рилски  е първият в Банско, който работи денонощно. В 
съчетание с гледката към планината Рила, тренировките тук са тонизиращи и зареждащи, 
истинско удоволствие за посетителите на фитнеса.  

Оборудван с професионални уреди от Active gym, фитнесът е разположен на площ от 120 
кв.м. и предлага възможност за изготвяне на персонални фитнес програми* и 
индивидуални тренировки с инструктор*. 

  

* Услуги срещу допълнително заплащане 

** Във фитнеса не се допускат лица под 14 години. 

Работно време: 00:00 ч. – 24:00 ч. 
 


