
Основен бюфет ресторант: 

Закуска: 07:30 ч. – 10:00 ч. 

Обяд:     12:30 ч. – 14:00 ч. 

Вечеря:  18:30 ч. – 21:00 ч. 

Голямо разнообразие от топли и студени ястия, хрупкави салати, добре 

познати ястия от интернационалната кухня, леки десерти, пресни плодове, 

зеленчуци на скара, сочни стекове на скара и риба в зоната за шоу кукинг. 

Предлагат се също: наливно вино /бяло, розе и червено/, наливна бира, 

местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко, топъл шоколад, 

кафе и голямо разнообразие от билкови и плодови чайове. 

  

Лоби бар: 

Напитки:     08:00 ч. –  23:00 ч. 

Можете да избирате между вносни и местни алкохолни напитки, 

безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе, капучино, 

мляко, какао, мокачино, топъл шоколад). 

Лека закуска:  10:30 ч. –  12:00 ч. 

Вкусни сладкиши, пайове, сладки и солени бисквити. 

  

Басейн бар: 

Напитки:     10:00 ч. –  18:00 ч. 

Намира се до големия външен басейн и предлага местни алкохолни 

напитики, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе, 

капучино, мляко, какао, мокачино, топъл шоколад). 

  

Барбекю бар: 

Напитки:     21:00 ч. –  23:00 ч. 

Предлагат се местни алкохолни напитики, безалкохолни напитки, сокове, 

коктейли, топли напитки (кафе, капучино, мляко, какао, мокачино, топъл 

шоколад). 

Хранене:  11:00 ч. –  17:00 ч. 

На разположение на гостите са топли и студени сандвичи, пица и 

разнообразие от сезонни плодове. 

  

Винен бар: 



Винена дегустация: 18:00 ч. – 19:00 ч. 

По време на престоя си, гостите ни могат да опитат една винена дегустация 

с резервация поне 1 ден предварително на Рецепция.  

  

Допълнителни услуги, включени в All Inclusive: 

Външен плувен басейн с шезлонги и чадъри. 

Пакет Плаж – чадъри и шезлонги на плажа пред хотела. 

Зона за деца с мини водни пързалки. 

Зала за релакс и фитнес. 

Вътрешен плувен басейн. 

Анимация, съобразена с противоепидемичните мерки към момента. 

Wi-Fi интернет. 

Многофункционално игрище. 

Сейфове в стаите. 

Градина за отдих и разходки. 

  

Допълнителни услуги, които НЕ са включени в All Inclusive: 

Всички напитки от Винена листа и А-ла-карт менюто. 

Зона за релакс – сауна, парна баня, масажи, козметични процедури. 

Медицински процедури и терапии в Медицинския център на комплекса. 

Кърпи за басейна - срещу депозит. 

Специална секция в Музея на виното за продажба на вина и сувенири. 

Телефонни обаждания. 

Трансфери и такси услуги. 

Паркинг – цената е 10 лв. на ден и е до изчерпване на местата. 
 


