
 

✓ Настаняване след 14:00 часа; освобождаване на стаите до 12:00 часа. Ол Инклузив 

програмата започва със следобед снак и завършва с късна, континентална закуска;  

✓ Дрес код за вечеря;  

✓ Сейф в стаята, паркинг около хотела и услуги в СПА център в Грифид клуб хотел 

Арабела– срещу заплащане;  

✓ Не се допускат домашни любимци;  

✓ Пушенете не е разрешено в сградата на хотела и заведенията на закрито;  

✓ Малък, тих и спокоен хотел, предлагащ изключително подходящи условия за 

„дистанционна работа“ (детайлите на продукта „Workation” ще бъдат изпратени допълнително 

под формата на „newsletter“);  

✓ Пълно описание на включените в Ол Инклузив програмата услуги е както следва 

(хотелът си запазва правото да променя часовете съобразно моментната ситуация и заетостта):  
 

➢ Настаняване в модерни и комфортни двойни стаи. Всички те с подова настилка - ламинат, с 

мини-бар (ежедневно зареждан с вода, бира и безалкохолни напитки), телевизор, климатик, сет за 

кафе и чай, Wi-Fi връзка, меню за избор на тип възглавница, баня с душ;  

➢ Закуска, късна континентална закуска, обяд и вечеря в основния ресторант на хотела (според 

заетостта: а-ла-карт или бюфет с обслужване; с включени напитки). Възможност за изхранване 

при различни видове алергии към храна (по предварителна заявка): безглутенови ястия и такива 

без лактоза; тематични кулинарни вечери - 2 пъти в седмицата;  

➢ Следобеден снак между 15:00-17:00 часа, а за любителите на плажа – възможност сандвичите 

да бъдат приготвени и предварително (по заявка);  

➢ Лоби бар (10:00-24:00 часа) - местни алкохолни и безалколни напитки, освежаващи коктейли, 

кафе, чай, наливна бира и вино;  

➢ Бар басейн (10:00-18:00 часа) предлагащ минерална вода, безалкохолни напитки и наливна 

бира, а в часовия интервал 15:00-18:00 часа - сладолед;  

➢ Бар на плажа (10:00-17:00 часа) с местни алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира, 

чай и кафе;  

➢ Външен басейн с прилежаща слънчева тераса, шезлонги с шалтета и чадъри (09:00-18:00 

часа);  

➢ На плажа - чадър и два шезлонга с шалте на стая. До плажа се стига посредством организиран 

от хотела трансфер (2 пъти дневно – веднъж сутринт и веднъж следобяд);  

➢ Възможностите за спорт включват тенис на маса, дартс, ползване на велосипед (до 4 часа на 

ден), както и фитнеса към Грифид клуб хотел Арабела;  

➢ През седмицата се организират различни дейности за забавление на гостите: кулинарни 

курсове, жива музика (няколко пъти седмично), Скандинавско ходене и приключенска разходка с 

водач в националния парк Златни пясъци (дом на редица защитени видове);  

➢ През юли и август – в определени дни тематични партита;  

➢ Wi-Fi – в целия хотел;  

➢ Специално през сезон 2021 и по случай 20-годишнината от създаване на веригата – още 

приятни изненади на нашите гости!;  

➢ А при минимален престой от 7 нощувки: възможност за вечеря в някой от а-ла-карт 

ресторантите в Грифид клуб хотел Арабела - предлагащи българска, италианска или азиатска 

кухня (безплатен достъп - веднъж в рамките на престоя; с предварителна резервация; дрес кодът в 

тях включва дълъг панталон за господата);  


