
Нови услуги за Сезон 2019! 

• НОВО: Само за възрастни (16+ години) 

• НОВО: Мини бар - безплатно, ежедневно зареждане, 2 минерални води, 2 бири, 2 
безалкохолни напитки 

• НОВО: Сейф в стаята – безплатно 

• НОВО: Безплатно ползване на фитнес с панорамен изглед в Грифид Арабела (на 20 мин. от 
хотела) 

• НОВО: Слънчева тераса с шезлонги около басейна 

Акценти: 

Бар на басейна 

А ла карт ресторант за вечеря в Грифид Арабела (български, италиански, азиатски) веднъж на 7 дневен 

престой 

Безплатни шезлонги и чадър на Грифид плаж 

Безплатни местни напитки на плажа 

Безплатен трансфер до плажа (два пъти/ден) 

Безплатен паркинг 

Безплатен Wi Fi в хотела 

 

Ресторанти и барове  

Основен ресторант 

Разнообразни кулинарни изкушения 

Пушенето не е разрешено 

Закуска: включени напитки - минерална вода,сок, кафе, чай 

Обяд: включени напитки - минерална вода,сок, безалкохолни напитки, бира и местно вино 

Вечеря: включени напитки - минерална вода,сок, безалкохолни напитки, бира и местно вино 

Тематични вечери – 2 пъти в седмицата 

Дрес код за вечеря- подходящо облекло 

Работно време: 

Закуска: 07:30 – 10:00 бюфет 

Континентална закуска: 10:00 – 12:00 със сервиз 

Обяд: 12:30 – 14:00 бюфет 

Вечеря: 18:00 – 21:00 бюфет 

 

Снак 

Работно време: 

15:00 – 17:00  

Сладки, кафе, чай 

17:00 – 18:00 

Сладолед 

15:00 – 18:00 

 

Лоби бар 

All Inclusive включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, 

кафе и чай, обслужване на бара 

Работно време: 

Напитки: 10:00 – 24:00 

 

Бар басейн 

All Inclusive включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, 

кафе и чай, самообслужване 

Работно време: 

Напитки: 10:00 – 18:00 (работно време на басейна) 

 

Бар на плажа 

All Inclusive включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, 

кафе и чай, обслужване на бара 

Работно време: 10:00 – 17:00 

 

Мини бар 

Безплатен - ежедневно зареждане, 2 бутилки минерална вода, 2 бири, 2 безалкохолни напитки 



 

Хотелът си запазва правото при необходимост да променя работното време на обектите. 

 

Басейни 

Външен басейн: 

слънчева тераса около басейна 

безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 

спасител 

Работно време: 

09:00 – 18:00 

 

Пакет услуги на плажа – включен в цената на инклузива: 

Един чадър и два шезлонга (с шалте) на стая на Грифид плаж! Чадър + шезлонг ползват само 

пълноплащащи гости! 

 

Уелнес и Релакс (в Грифид Арабела) Работно време: 09:00 – 18:00 

Допълнително заплащане 

 

Спорт 

Тенис на маса, дартс - безплатно 

Велосипед под наем *безплатна промоция - 2 часа каране на велосипед 

Фитнес с панорамен изглед в Грифид Арабела (на 20 мин. разстояние от хотела) 

 

Други: 

Домашни любимци не се допускат; 

Според българското законодателство тютюнопушенето в закритите площи на хотела е забранено; 

Резервирането на шезлонги около басейна не е разрешено. Всички оставени хавлии се събират от 

персонала, обслужващ басейна; 

Изнасянето на храна и напитки от заведенията за хранене не е разрешено, съобразно държавните и на 

HACCP изисквания; 


