
Aкценти 
Само за възрастни (16+ години) 

ЕКСТРА: Безплатен трансфер до плажа (два пъти/ден) с възможност за 
обяд на плажа 

НОВО: FIT & FUN Фитнес на открито 
НОВО: Специална снак селекция 

WORKATION – условия за отдалечен офис във ваканционна атмосфера 
НОВО: Безплатен паркинг за гости на хотела 

 Ежеседмични развлечения и активности (кулинарни курсове, жива 
музика няколко дни в седмицата, скандинавско ходене и 

приключенски разходки в национален парк “Златни Пясъци“ с водач) 
Велосипед под наем безплатно до 4 часа на ден (изисква се 

предварителна резервация) 
Барбекю вечери (юли и август) 

 
Ресторанти – част от Ол инклузив база 

Основен ресторант 
Работно време: 

Закуска 07:30 – 10:00 бюфет 
Континентална закуска 10:00 – 12:00 с обслужване 

Обяд 12:30 – 14:00 бюфет 
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет 

Бюфет за закуска, обяд и вечеря 
Разнообразие от кулинарни изкушения Бюфет за напитки: минерална вода, 

безалкохолни напитки, бира и местно вино, 
кафе и чай 

Тематични вечери – 2 пъти в седмицата 
Пушенето не е разрешено 

Снак 
Работно време: 

Следобеден снак 15:00 – 17:00 
Специална снак селекци 

 
Барове – част от Ол инклузив база 



Лоби бар 
Работно време: 

10:00 – 24:00 
 Кафе, чай, сладки 17:00 – 18:00 

Пушенето не е разрешено 
Формулата ол инклузив включва минерална вода, местни алкохолни и 

безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай 
Обслужване на бара 

 
Бар на басейна 
Работно време: 

Напитки 10:00 – 18:00 (в работно време на басейна) 
Сладолед 15:00 – 18:00 

Формулата ол инклузив включва минерална вода, безалкохолни напитки, 
наливна бира 

На самообслужване 
Басейн & Уелнес 
Външен басейн: 
Работно време: 

09:00 – 18:00 
слънчева тераса около басейна 

безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 
спасител 

Уелнес и релакс 
Уелнес център ( в хотел Грифид Арабела) – срещу допълнително заплащане 

Работно време: 
09:00 – 18:00 

 
Всички процедури, сауна, хамам, салон за красота са срещу 

допълнително заплащане! 
Хамам с парна баня, Сауна, Хидромасажна вана 

Релакс зона 
Спа-бутик предлагащ масажни маска, кремове и аромати, други продукти за 

тяло 



Фризьор, маникюр и педикюр 
 

Спорт и анимация 
FIT & FUN Зона 

Тенис на маса, дартс – безплатни 
Велосипед под наем *безплатна промоция - до 4 часа на ден 

Фитнес на открито 
Барбекю вечери (юли и август) 

 
Платени услуги 
Сейф в стаята 

Спа процедури в релакс център хотел Арабела 
Процедури в салон за красота хотел Арабела 

Велосипед под наем след 4 –ия час 
Трансфер от и до летище Варна 

Рент-а-кар 
Наем офис пространство 

 
Други 

Домашни любимци не се допускат 
При нужда хотелът си запазва правото да променя работните времена на 

някой услуги! 
Според българското законодателство пушенето в закритите части на хотела – 

фоайе, ресторант, барове и ресторанти не се разрешава 
Резервирането на шезлонги на басейна не се разрешава. 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 


