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СЪНРАЙЗ БЛУ МЕДЖИК РИЗОРТ **** 

 

На разположебние на гостите по време на техния престой са: 

 

Заведения: 

 Богата закуска на блок маса, вкл. шоу кукинг от 07.30ч. до 10.00ч.; 

 Закуска за тези, които обичат да спят до късно от 10.00ч. до 11.00ч.; 

 Кафе пауза с кафе, кроасани и дребни сладки от 11.00ч. до 12.00ч.; 

 Обяд в Основния ресторант, включващ интернационален бюфет, салатен бар, разнообразие от  

            десерти и плодове, шоу кукинг от 12.30ч. до 14.30ч.; 

 Алтернативен Снек обяд, включващ грил, пица, салатен бар, плодове, шоу кукинг от  

 14.30ч. до 16.00ч.; 

 Следобеден Снек§Сладолед с включени дребни сладки, кексове, плодове, чай, Фрапе, Айс  

            кафе, Айс нектар в Основния ресторант от 16.00ч. до 17.30ч.; 

 Вечеря в Основния ресторант, включваща бюфет с ястия от националната и  

            интернационалната кухни, салатен бар, шоу кукинг, карвинг, паста, пица, разнообразие от  

            плодове и десерти от 18.00ч. до 21.00ч.; 

 Среднощна закуска със студени сандвичи и плодове от 22.00ч. до 24.00ч.; 

 Наливни безалкохолни напитки ; 

 Бяло и червено вино (наливно);  

 Наливна бира; 

 Местен алкохол; 

 Вода; 

 Алкохолни и безалкохолни коктейли (ограничено разнообразие); 

 Празничен Великденски обяд с богата селекция от тематични ястия на 28.04.2019 в 12:00ч.,  

            включващ великденски яйца,  козунак, традиционно агнешно печено и разнообразие от     

            кулинарни специалитети; 

 Ол инклузивната програма започва с обяд в деня на пристигане и завършва със закуска в деня  

            на заминаване. 

 

 

УИЛНЕС, СПОРТ & АНИМАЦИЯ 

СПА ЦЕНТЪР 

 Масажи  / срещу заплащане/ 

 Хамам / срещу заплащане / 

 Фитнес /безплатно/ 

 Сауна / безплатно/ 

 Парна баня / безплатно/ 
 

Спорт и развлечения 

 Зумба 

 Фитнес 

 Дартс, Тенис на маса 

 Стрелба с въздушна пушка / лък 

 Анимационна програма за деца и възрастни  

 Вечерна програма  

 Велосипеди под наем 

 

За най-малките 
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Сънрайз Блу Меджик  Резорт е отличен избор за семейна почивка не само заради просторните стаи, 

но и заради множеството възможности, които комплексът предлага за Вашите деца. 

 Мини клуб (безплатно) 

 Детска анимация (безплатно) 

 Открита детска площадка (безплатно) 

 Бебешка кошара (по предварителна заявка) 

 Детско столче в ресторанта (по предварителна заявка) 

 

Анимация 

      • Развлекателна програма за деца от 4 до 12 год.; 

      • Дневна развлекателна програма за възрастни; 

      • Вечерна развлекателна програма;  

 

Услуги, включени в цената 

 Настаняване на база Ол инклузив; 

 Хотелът предлага безплатен паркинг; 

 Безплатен Wi-Fi на територията на целия комплекс; 

 Безплатен сейф в стаята; 

 Фитнес 

 


