Акценти и нови услуги!















НОВО: Тематични плажни партита (барбекю вечери и плажно парти през юли-август)
Изцяло реновирани двойни делуксови стаи през 2018 (свежи цветове на интериора и ново покритие на пода с ламинат)
Релакс бар, който предлага приятна и релаксираща атмосфера за всички, които искат да седнат на по питие и забавен
разговор с приятели или семейството си... Обогатете ваканцията си с нови усещания!

Уникалният за Златни Пясъци Грифид Аква Парк с обща площ от 8000 кв.м е на разположение на гостите на Грифид Хотел
Болеро напълно безплатно. Със своите 2 секции: за възрастни и за деца, всяка с 3 пързалки, Грифид Аква Парк предлага
забавление от над 400 м. вълнуващо спускане. Изискване за ползване на Грифид Аква Парк(секция за възрастни – височина
над 1.40 м.). Съблекални и сейфове са на разположение на посетителите безплатно. Пързалките:
o The PIPEline™ - Класическа атракция с над 168 м. тунели и скоростни участъци
o The TOPSY-TURVY™ (Пързалка Торнадо) - 3 открити зони, всяка ориентирана по различен начин за уникално
изживяване ускоряват спускането от над 158 м. закрити и открити улеи, проектирани по технологията Прослайд
PIPEline™. Общото спускане на пързалката надхвърля 12 м. по вертикала. Пързалка без аналог в Европа.
o The BulletBOWL™ – със стръмно над 12 м. спускане през 88 м. от тунели и компактна водна въртележка, тази
пързалка дава несравнимо турбулентно усещане.
Грифид Мини Клуб под формата на пиратски кораб предлага 200 кв.м за забавление на най-малките, включващи 2
помещения, открита веранда и площадка с атракции за децата. Всичко това сред зеленината на естествен парк. Детският
Грифид Аква Парк с трите си пързалки, конструирани специално за деца, са най-предпочитаната атракция в клуба.
Пързалките водят до 2 детски басейна – красиво декорирани с любими детски герои.
24 часа Ultra All inclusive (24 часа напитки и среднощен снак)
За всички типове стаи - безплатен сейф и WI FI в стаята; безплатна сауна и парна баня в Релакс центъра на Грифид Болеро.
Human Soccer
Грифид талисман – Грифи/Griffi, новият приятел на децата
Романтична вечеря на плажа пред Грифид Метропол – изисква резервация и доп.заплащане
Програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а ла карт ресторанти с разнообразна кухня за нашите
гости, в т.ч. Фюжън (9-степенно дегустационно меню, молекулярна кухня), Италианска, Българска, Азиатска, Tех-Мех. Родизио
и Средиземноморска в Грил ресторанта на Грифид Болеро на бюфет.
Tex Mex – открит а ла карт ресторант – отворен 2016 г.

Ресторанти и барове






















Ресторант Болеро
Класически ресторант за закуска, обяд и вечеря под формата на бюфет. Предлага елегантна и уютна обстановка.
основен ресторант
капацитет: 240 места
пушенето не е разрешено
разнообразен бюфет, предлагащ шоу-готвене, пица, паста, диетични, както и различни кулинарни секции
напитки: минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино
тематични вечери – 2 пъти в седмицата
Гала вечеря веднъж на 10 дни
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон
Работно време:
Закуска 07:30 – 10:00 бюфет
Обяд 12:30 – 14:00 бюфет
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет
Грил ресторант - тематични вечери
Тематичен ресторант с разнообразие от специалитети на грил, шоу кукинг секция, апетитни салати и вкусни
сладкарски изкушения, включен в Dine Around програмата. Единствен по рода си с 2 външни просторни тераси с
невероятна гледка към басейните и градината на хотела.
капацитет: 100 места във вътрешната зала и 135 места на външните тераси
разнообразие от грил специалитети
нашата Снак оферта включва – сандвичи, хот-дог, пици, дюнери, бургери, палачинки, салати и плодове
пушенето в залата не е разрешено
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон
Работно време:
Закуска 09:00 – 10:30 бюфет /само за висок сезон/
Континентална закуска 10:30 – 12:00 със сервиз
Обяд 12:00 – 15:00 бюфет
Снак 15:00 – 17:00 със сервиз
Вечеря 18:30 – 21:30 бюфет, с предварителна резервация
Български А ла карт ресторант Стара Къща
Специално обособен отделен ресторант с достъп през Грил ресторанта. Тематичен А ла карт ресторант, предлагащ
традиционни български ястия. Всички гости могат да се насладят на вкусни специалитети в типична българска
обстановка.
Капацитет: 60 места
традиционни български ястия – а ла карт обслужване







































минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино
с предварителна резервация
пушенето не е разрешено
дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон
Работно време:
Вечеря 18:30 – 21.30 а ла карт
Азиатски А ла карт ресторант
Кулинарно пътуване в Далечния изток в изискана обстановка и дискретно обслужване.
капацитет: 54 места
селекция от кулинарни азиатски специалитети
с предварителна резервация
пушенето не е разрешено
дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон
Работно време:
Вечеря 18:30 – 21.30 а ла карт

Мексикански А ла карт ресторант „Tex Mex“
открит ресторант с капацитет: 60 места
традиционни мексикански специалитети
изисква предварителна резервация
пушенето не е разрешено
дрес код за вечеря: за господата-дълъг панталон
Работно време:
Вечеря 18:30 – 21.30 а ла карт
Програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а ла карт ресторанти с разнообразна кухня за нашите
гости, в т.ч. Фюжън (9-степенно дегустационно меню, молекулярна кухня), Италианска, Българска,Азиатска, Тех-Мех. Родизио
и Средиземноморска в Грил ресторанта на Грифид Болеро на бюфет. Истинско кулинарно околосветско пътешествие с
Грифид без аналог по българското Черноморие!

Бар басейн
Разположен до изкуствения водопад на основния външен басейн.
капацитет: 40 места
Разположен в зоната на басейна
формулата ULTRA All Inclusive включва вносни и местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и
местно вино, кафе и чай
обслужване на бара
Работно време:
10:00 – 19:00
обслужване на бара
Бар салон
Просторен и модерно обзаведен амфитеатрален салон, разположен на 3 нива, с голяма сцена и дансинг за вечерни
шоу спектакли. Пред бар салона се намира допълнителна тераса на 2 нива.
капацитет: 400 места във вътрешната зала и 80 места на терасата
формулата ULTRA All Inclusive включва вносни и местни алкохолни и безалк. напитки, коктейли, наливна бира и местно
вино, кафе и чай
обслужване на бара
Работно време:
19:00 – 24:00
Релакс бар
Подходяща обстановка за нощно забавление.
капацитет: 60 места
Ultra All Inclusive формулата продължава след получнощ и включва български алкохолни и безалкохолни
напитки,чуждестранен алкохол, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай
обслужване на бара
Работно време:
00:30 – 07:30
Среднощен снак
23:30 – 00:30 бюфет
Бар на плажа
Плажът на Грифид хотели се намира пред Грифид хотел Вистамар.
ULTRA 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












Сладкарница
Разположена на открито до Бар салона
Ultra All inclusive формулата включва торти, сладкиши, кремове, тарталети и сладолед
на самообслужване
Работно време:
10:00 – 12:00
14:30 – 17:00
Мини бар
Безплатно - минерална вода, безалкохолни напитки и бира
ежедневно презареждане
24 часа Ultra All inclusive
24 часа напитки в един от баровете и среднощен снак

Басейни
Външни басейни:













басейн - тип лагуна с джакузи
класически басейн с размери: Ш 12.00 м./ Д 25.00 м.
слънчеви тераси около басейните
безплатни шезлонги, чадъри и хавлии
спасител
Работно време:
08:00 – 17:00
Закрит басейн:
отопляем
размери: Ш 13.00 м./ Д 30.00 м.
безплатно джакузи
безплатни шезлонги и хавлии
спасител

Работно време:
09:00 – 18:00
Хотелът си запазва правото при необходимост да променя работното време на обектите в крилата на сезона.
Пакет услуги на плажа – включен в цената на инклузива:
Един чадър и два шезлонга (с шалте) на стая! Децата, настанени безплатно, не получават посочените услуги. Чадър и шезлонг
ползват само пълноплащащи гости!
Уелнес и Релакс център
Перфектна комбинация от релаксиращи и ревитализиращи SPA процедури. На Ваше разположение е професионален екип, готов да
консултира всички гости за предлаганите услуги в релакс центъра.














Предлагани услуги:
Парна баня
Две сауни
Стаи за масаж
Хидро масаж
Масаж с вулканични камъни
Релаксираща зона
Бутик предлагащ масажни масла, кремове и аромати, и др.
Процедури с кал
Фризьорски салон
Козметични процедури – лице и тяло
Маникюр и педикюр
Работно време:
09:00 – 18:00

Безплатни уелнес услуги: сауна и парна баня!
Всички останали процедури в Уелнес и Релакс центъра са срещу допълнително заплащане.
Спорт и анимация
Професионален екип от аниматори се грижи за вашия приятен престой и активна почивка в хотел Болеро.

































Well-fit зона- дейности на открито
гимнастика
аеробика
Nordic walk
пилатес
зумба
Fit ball
интензивна гимнастика с тежести
гимнастика за гръб
тенис на маса
Формулата ULTRA All Inclusive включва и следните спортни възможности:
мултифункционално игрище за футбол, волейбол и баскетбол
Тенискорт с осветление
Футболно игрище
Бочиа
Тае-Бо
водна гимнастика
дартс
human soccer
foot tennis
водна топка
колоездачни турове
стрелба с въздушна пушка
приключенски походи
уроци по танци
фитнес

Вечерни шоу програми
Тематични плажни партита (барбекю вечери и плажно парти през юли-август)
Анимационна програма включваща различни спортни дейности за тинейджъри (12-17години)
Диско
Грифид Мини Клуб с дневна програма за деца:
отворен всеки ден от 10:00 - 12:30 и 15:00 - 17:30
за деца от 4 до 12 години
мини диско – всеки ден
Грифид талисман – Грифи/Griffi, новия приятел на децата
Детско шоу веднъж на 2 седмици
Редовни тематични дни и дейности- безплатно
Специални детски партита - срещу заплащане, с предварителна резервация
X-box игри

Срещу заплащане в хотела могат да бъдат ползвани:
уроци по тенис за възрастни и деца, билярд, велосипеди под наем (когато не са част от колоездачния тур организиран от аниматорите)
Срещу заплащане, в близост до хотела могат да бъдат ползвани следните видове спорт:
мини голф, гмуркане, водни ски, лодка банан, боулинг
Конференции и мероприятия:







Хотелът разполага с 4 модерно оборудвани конферентни зали
Kонферентна зала БЪЛГАРИЯ - капацитет 120 души
Конферентна зала СОФИ“ - капацитет 40 души
Конферентна зала ВАРНА - капацитет 16 души
Бар салон Грифид Болеро за 400 души
Кафе паузи, аудио-визуално оборудване, флип чарт и допълнителни услуги.

Други:
Домашни любимци не се допускат.
Според българското законодателство тютюнопушенето в закритите площи на хотела е забранено.
Подземен гараж – допълнително заплащане. Лимитирани паркоместа.
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 .

