
М А К С И М У М  A L L  I N C L U S I V E  

Същността на качествената All 

Inclusive почивка 

Качеството на нашия продукт няма да ви остави равнодушни. 

Закуска в основен ресторант–07:30 – 10:00 

Приготвена на място, богата блок маса, свежи плодове и зеленчуци, 

пълнозърнести продукти, кифлички, палачинки, яйца и сирена и други, топли и 

студени напитки по избор. 

Късна закуска- 10:00 – 11:00 

На Снек бара- Континентален стил- плата със сирена, колбас, плодове и 

зеленчуци, салати, омплет, кроасани, хляб и сладка. 

Обяд в основен ресторант- 12:00 – 14:00 

Избор на свежи витаминозни салати и супи, богато разнообразие на ястия от 

международната и българска кухня, вегетариански и месни блюда, паста, хляб, 

сладък бюфет с домашно приготвени десерти, поднесени с алкохолни и 

безалкохолни напитки по ваш избор. 

Вечеря в основен ресторант– 18:00 – 21:00 

Разнообразие на ястия от българската и международна кухня, приготвени на 

място, пица, специалитети на майстор готвача и много повече.. 

Специално за вас организираме тематични вечери с много изненади, 

допринасящи за Вашето добро настроение- Традиционна Българска вечер, 

Азиатска вечер, Италианска вечер, Средиземноморска вечер, Балканска 

Гости на специална Гала вечеря ще бъдете веднъж седмично. 



Хотел HVD Вива клуб ви кани да посетите за времето на престоя си двата а-ла-

карт ресторанта – Италиански а-ла-карт и Грил а-ла-карт. 

• Среднощна закуска при късно настаняване/ ранно заминаване 

• Междинни хранения на Снек-бар Максимум Барбекю от 12:00 – 17:00 и Снек 

Бар на плажа от 11:00 – 15:30- барбекю, пица, салати, хамбургери, хот-дог, 

сладки, сладолед, кафе, чай и безалкохолни напитки 

За освежаващи напитки и коктейли на разположение на гостите ни са 

• Лоби бар – 00:00 – 24:00 

• Бар басейн – 10:00 – 23:00 

• Снек бар с храна и напитки  на плажа – 10:00 – 17:00 

Хотел Вива Клуб разполага със собствен плаж, включващ чадъри, 

шезлонги и хавлии (безплатно/според заетостта). Хотел Вива Клуб 

осигурява регулярен безплатен транспорт до плажа. 

Всички алкохолни и безалкохолни напитки в МАКСМИМУМ All Inclusive 

предлагането са местно производство. 

 


