
 

  

 

 

Оферта за абитуриентски балове  
 в хотел Сънрайз 2023  

 
Хотел Сънрайз е разположен на 300 м от плажа и центъра на Златни пясъци. На разположение на 
гостите са модерно обзаведени стаи, два ресторанта, комплекс с плувни басейни, както и уелнес зона. 

Основният ресторант в хотела разполага с около 300 места, от които 100 са разположени на терасата, 
откъдето се разкрива красива гледка към морето и басейна. Хотелът предлага на своите гости два бара 
– Лоби бар и Бар Басейн. 

Хотел Сънрайз разполага с атрактивна зона с плувни басейни, която се състои от четири открити и един 
закрит басейн, както и уелнес център (две сауни, парна баня, голямо и малко джакузи, зона за релакс, 
терапевтични душове, Кнайп пътека, масажи и козметични процедури).  

Откритата зона около хотела дава възможност за активно прекарване на свободното време. На 
разположение на гостите са тенис корт, тенис на маса, дартс и билярд.  

ПАКЕТ ALL INCLUSIVE С ГАЛА ВЕЧЕРЯ 

Пакет   
ALL INCLUSIVE и 

 ГАЛА ВЕЧЕРЯ 

1 нощувка 2 нощувки 
допълнителна 

нощувка 

Единична стая 225 лв. 315 лв. 95 лв. 

човек в двойна стая 185 лв. 250 лв.          70 лв. 

човек в тройна стая         160лв. 225 лв. 65 лв. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 Цената е на човек и включва: 
 Нощувка на база All Inclusive 

 Куверт за гала вечеря на бюфет 

 DJ парти с предварително уговорен начален и краен час 

 Празнична декорация на ресторанта  
 Забавна програма с игри и конкурси 

 Курортна такса и хотелска застраховка. 
 Цена само за куверт без настаняване – 79 лв. 
 Намаления от цената на куверта или еднодневния/двудневния пакет нощувки: 

 Отстъпка от 50% за близнаци и сираци. Учениците с този статут да не формират повече от 10 
% от цялата група. 

 Безплатен куверт/пакет за един учител за всяка паралелка и един директор за групата.  
 Учители и директори извън числото на полагащите се безплатни ползват 50% отстъпка от 

цената, но не повече от 3 души за групата. Останалите над тази бройка ползват 20% 
намаление от цената на пакет или куверт. 

 Отстъпки от цената не се прилагат за допълнителни нощувки. 
 Условия за резервации и анулации:  

 С подаването на резервацията се заявяват брой гости с посочен статут – абитуриенти, 
учители, директори, видове пакети и брой помещения.  

 Училището трябва да представи отделни списъци с поименно разпределение на участниците 

за настаняване и разпределение по маси за ресторанта по време на  Гала вечерята до 30 дни 
преди пристигането. 

 След тази дата промени по списъците се допускат само при възможност на хотела /промяна 
на периода на резервацията, продължителност на престоя, видове помещения за 
настаняване, допълнителни пакети и т.н./ 

 40% от стойността на резервацията трябва да бъде заплатена до 15 дни след 
потвърждаването й. Сумата е невъзвръщаема в случай на анулация на цялата група. 

 Останалите 60% се дължат до 30 дни преди пристигането с предоставяне на финалните 
списъци.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гала Вечеря:  
 

Вариант 1 

Начало 20:00ч и край 00:00ч. Максимална продължителност до 02:00ч като всеки час след 
00:00 часа се таксува като овъртайм по 300лв на час (в тази сума не се включва овъртайм за 
DJ) 

Меню на блок маса: 
 Бюфет с голямо разнообразие на салати  
 Студени и топли предястия 

 Основни ястия: месни и вегетариански специалитети, гарнитури и сосове 

 Десертен бюфет и плодове или голяма торта и плодове 

Напитки: 
Неограничена консумация до 00:00ч. на български алкохолни и безалкохолни напитки 
включени в All inclusive. След 00:00ч всички напитки се заплащат по предоставено меню. 

 

Вариант 2 

Начало 21:00ч и край 01:00ч. Максимална продължителност до 02:00ч като след 01:00 часа 
се таксува овъртайм от 300лв (в тази сума не се включва овъртайм за DJ) 

Меню на блок маса: 
 Бюфет с голямо разнообразие на салати  
 Студени и топли предястия 

 Основни ястия: месни и вегетариански специалитети, гарнитури и сосове 

 Десертен бюфет и плодове или голяма торта и плодове 

Напитки: 
Неограничена консумация до 01:00ч. на български алкохолни и безалкохолни напитки 
включени в All inclusive. След 01:00ч всички напитки се заплащат по предоставено меню. 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ НАСТАНЯВАНЕ НА БАЗА ALL INCLUSIVE 

Пакет   
ALL INCLUSIVE  

 

2 нощувки 3 нощувки 
допълнителна 

нощувка 

Единична стая 199 лв. 290 лв. 95 лв. 

човек в двойна стая 155 лв. 215 лв. 70 лв. 

човек в тройна стая 140лв. 200 лв. 65 лв. 

 

 Цената е на човек и включва: 
 Нощувка  
 ALL INCLUSIVE 

 Курортна такса и хотелска застраховка 

 

 Описание на All Inclusive:  

 Настаняване в деня на пристигане след 15:00 

 Закуска на блок маса от 07:30 ч - 10:00 ч. 
Междинна закуска от 10:00 - 11:00 ч. 
Обяд на блок маса от 12:00 - 14:00 ч. 
Следобедна междинна закуска от 14:30 - 16:00 ч. 
Вечеря на блок маса от 18:30 -21:30 ч. 

Лоби Бар и бар басейн - консумация на определени алкохолни и безалкохолни напитки, 
кафе и чай, сладкиши. 

 Ползване на: Три външни каскадни басейна и Релакс басейн с чадъри и шезлонги около 
басейна, тенис на маса. 

 Достъп до Wi-Fi връзка в стаите и общите части на хотела. 
 Подробна програма на услугата All  Inclusive всеки гост ще получи при настаняване. 

 

 Услуги с доплащане:  
 Ползване на паркинг – 20 лв/ден;  

 Ползване на сейф – 6 лв/ден;  

 Ползване на Спа център – 30 лв. до 3 часа за лица над 18 год. 
 

 

 


