
 

✓ Настаняване след 14:00 часа; освобождаване на стаите в 12:00 часа. Премиум Ол Инклузив програмата 

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

✓ Дрес код за вечеря – изисква се дълъг панталон за господата; 

✓ Паркинг, шатри на плажа, романтична вечеря на плажа и услуги в СПА център към хотел – срещу 

заплащане; 

✓ Не се допускат домашни любимци; 

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

✓ Пълно описание на включените в Премиум Ол Инклузив програмата услуги е както следва (хотелът си 

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

 

➢ Настаняване в уютни помещения от различен тип (двойни стаи или джуниър суити със страничен изглед към 

морето). Всички те покрити с мокет, с мини-бар (ежедневно зареждан с разнообразни напитки и снакс), телевизор, 

климатик, безплатен сейф и Wi-Fi в стаята, чехли и халат, кафе машина с капсули (ежедневно презареждане), 

луксозни тоалетни принадлежности "RITUALS"в банята, меню за избор на тип възглавница. Банята в двойните стаи 

е с вана, докато в джуниър суитите има както вана, така и душ; 

➢ Закуска и вечеря в основния ресторант на хотела с прилежаща лятна тераса. На закуска: а-ла-карт обслужване 

за топлите ястия и бюфет за студените, включени са напитки като кафе, чай, портокалов фреш, смути. За вечеря – 

изцяло а-ла-карт обслужване като изхранването се организира на ситинги, а сред включените напитки наред с вода, 

сок, наливна бира, гостите ни безплатно могат да избират измежду селектирани висококачествени маркови 

чуждестранни и български вина. 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, 

а на всеки 10 дни – Гала вечеря; 

➢ В Италианския ресторант към хотела, с изцяло а-ла-карт обслужване, се предлагат: късна, континентална 

закуска (между 10:00-12:00 часа;), обяд (между 12:00-14:00 часа; за салатите и плодовете има спомагателен бюфет), 

следобеден снак (14:00-17:00 часа; включва пица, паста, салати, десерти и сладолед) и тематични вечери (между 

18:30-21:30 часа; редуват се българска, италианска и Монго кухня; изисква се предварителна резервации; без 

ограничения в рамките на престоя); 

➢ Възможност за вечеря в други а-ла-карт ресторанти с различен тип кухня, предлагащи кулинарни изкушения от 

азиатската и мексиканската гастрономия (без ограничение в рамките на престоя и с предварителна резервация); 

➢ Еднократно по време на престоя и при предварителна резервация – възможност за безплатно посещение на 

„Фюжън“ ресторанта към хотела. В него може да изживеете кулинарното приключението на 9-степенно 

дегустационно меню включващо фюжън и молекулярна кухня; 

➢ Еднократно по време на престоя а-ла-карт вечеря в “Sky” ресторанта към “Infinity”зоната за възрастни в Грифид 

хотел Вистамар (изисква се предварителна резервация); 

➢ “Lounge” бар на плажа (10:00-17:00 часа) с местни алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира, чай и 

кафе. А между 11:00-16:00 часа предлага още студени сандвичи (на бара) и свежи плодове (със сервиз до шезлонга); 

➢ Бар басейн - предлагащ местни и селектирани вносни напитки, освежаващи коктейли, наливна бира, чай, кафе и 

смутита в часовия интервал 10:00-17:00 часа; 

➢ Лоби-пиано бар работещ (10:00-24:00 часа), а освен стандартно включените местни и вносни напитки, в 

интервала 15:00-17:00 часа предлагащ още разнообразие от сладки изкушения. Вечер това е мястото за музикално 

развлекателната програма с музика на живо и изпълнения на различни професионални танцьори; 

➢ „Sky” бар със спираща дъха панорамна гледка към морето – място за приятно изкарване на вечерта – между 

20.00-24.00 часа; 

➢ Два външни басейна с прилежащи слънчеви тераси, шезлонги и чадъри (09:00-18:00 часа) – единият е тип 

„инфинити“ с гледка към морето, а другият е с дъно от естествени камъчета изграден сред парка на хотела; 

➢ На плажа пред хотела - чадър и два шезлонга с шалте на стая; 

➢ Ненатрапчива спортна анимация през деня за търсещите активна почивка: степ-аеробика, Йога, водна 

гимнастика, бочиа, фитнес (включително неограничен свободен достъп във Фитнес студио в Грифид Енканто Бийч 

МЕДИ СПА центъра от 6:00 до 20:00 часа), релаксираща разходка на плажа, скандинавско ходене, приключенски 

походи в гората; в съседния Грифид клуб хотел Болеро: многофункционална спортна площадка за волейбол, 

баскетбол, футбол, тенис на корт (тенис ракети - безплатно), „Human Soccer“ (необходима предварителна 

резервация); 

➢ През юли и август – в определени дни тематични партита на плажа и BBQ вечери; 

➢ Wi-Fi – в целия хотел; 

➢ А през сезон 2021 и по случай 20-годишнината от създаване на веригата – още приятни изненади на нашите 

гости! 

 


