
 Настаняване след 14:00 часа; освобождаване на стаите в 12:00 часа. Ултра Ол Инклузив 

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

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

 Сейф в стаята, паркинг 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 Ултра Ол Инклузив програмата услуги е както следва 

(хотелът си запазва правото да променя часовете съобразно моментната ситуация и заетостта): 
 Настаняване в удобни помещения с опция за настаняване на 2 възрастни и 2 деца (двойни 

стаи 
или апартаменти) с изглед към басейните или градините във вътрешния двор, както и изглед 
към морето отстоящо на 100 метра от хотела. Всички помещения са с мини-бар (ежедневно 
зареждан с вода, безалкохолни напитки и бира), безплатен Wi-Fi, телевизор, климатик, подът 
им е покрит с мокет, а банята е с вана; 

 Закуска, обяд и вечеря в основния ресторант с открита тераса с изглед към основния външен 

басейн (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, а 
на всеки 10 дни – Гала вечеря; 

 Снак ресторант на открито предлагащ късна, континентална закуска между 10:00-12:00 часа; 

лек обяд – между 12:00-15:00 часа и следобеден снак - между 15:00-17:00 часа (сандвичи, 
пица, 
палачинки, бургери); 

 Възможност за а-ла-карт вечеря в 3 различни ресторанта предлагащи кулинарни изкушения 

от 
италианската, българската или азиатската гастрономия (без ограничение в рамките на престоя 
и с предварителна резервация); 

 В рамките на хотела има 2 бара предлагащи местни и селектирани марки вносни алкохолни 

и 
безалкохолни напитки, наливна бира, чай и кафе – лоби бар с две секции: закрита и открита 
част обслужваща основния външен басейн (между 10:00-23:00 часа) и бар салон (22:00-02:00 

часа като след 23:00 часа заведението работи като дискотека); 
 Сладкарница на открито - торти, сладкиши, кремове, тарталети и сладолед (в часовите 

интервали 10:00 - 12:00 часа и 14:30-17:00 часа); 
 Класически, вътрешен, отопляем басейн (09:00 - 18:00 часа); 
 Два външни басейна с прилежащи слънчеви тераси, шезлонги и чадъри (08:00-18:00 часа) – 

по- 

малкият от тях „предимно за възрастни“, а другият – с интегрирано джакузи и детска секция с 
малка водна пързалка към нея; 

 На плажа в непосредствена близост (около 100 метра) - чадър и два шезлонга с шалте на стая; 
 За децата: всекидневна професионална детска анимация в детския клуб (между 10:00-12:30 

часа и 15:00-17:30 часа; за деца между 4-12 г.) и вечерна мини дискотека; тематични дни; 
детска площадка; детско шоу веднъж на всеки 2 седмици; бебешки столчета в ресторантите; 
бебешки кошари, възможност за затопляне / приготвяне на бебешка храна; детско меню в а-

ла- 

карт ресторантите; 
 За тинейджърите (13-16 години): анимационна програма включваща различни спортни 

дейности; 
 Богата спортна анимация през деня: аеробика, анти-стрес гимнастика, водна гимнастика, 

водно 
бягане, Пилатес, Тае-бо, Зумба, интензивна гимнастика с тежести, гимнастика за гръб, дартс, 



бочиа, фитнес с изглед към морето, тенис на маса, гимнастика с топка, скандинавско ходене, 
приключенски походи, многофункционална спортна площадка за волейбол, баскетбол, футбол, 
тенис на корт (тенис ракети - безплатно), шафъл борд, “foot” тенис, водна топка, стрелба с 
въздушна пушка, колоездачни турове; 

 Всяка вечер - вечерни шоу програми, а през юли и август – в определени дни BBQ вечери; 
 Безплатен достъп до Грифид Аквапарк в Грифид Клуб Хотел Болеро (с организиран трансфер 

в 
определени часове 2 пъти дневно). Аквапаркът е с две отделни секции: за възрастни и деца (от 
съображения за сигурност те са изцяло разделени; минималната височина за влизане в 
секцията 
за възрастни е 1.40 м); 

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


