
Акценти и НОВИ УСЛУГИ! 

24-часа Ултра ол инклузив (24 часа напитки и среднощен снак) 

Изцяло обновена концепция за Хранене и Напитки (нов основен и а ла карт ресторанти, изискани зони за хранене с а ла карт 

обслужване, обособени кътчета за общуване в лека и приятна обстановка) 

Новопостроени просторни стаи с модерно обзавеждане и обновяване на всички стандартни стаи 

Нова Басейн зона и Бар басейн 

Просторно и гостоприемно фоайе с кафене, сладкарница с тераса, лоби бар и изискани места за хранене 

ГРИФИД КОНЦЕПТ стаи предлагащи допълнителни привилегировани услуги и удобства САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ (16+):  - Ексклузивен 

достъп до открит бар & ресторант, разположен на покрива, с релаксираща атмосфера, уникална просторна тераса, с усещане за 

безкраен хоризонт, който предлага първокласни алкохолни напитки и кулинарни изкушения през целия ден. 

- Изключителен достъп до инфинити басейн със слънчева тераса и изглед към безкрайния хоризонт. 

- Изключителен достъп до специално обособена плажна зона с обслужване.  

- Директен морски изглед. 

- Модерно обзаведени стаи. 

- Сейф в стаята. 

- Кафе машина с капсули (ежедневно презареждане). 

- Маркови тоалетни принадлежности 

- Предимство при ранно настаняване, както и възможност за безплатно късно освобождаване на стаята в зависимост от наличността. 

 

Ресторанти и барове 

Основен ресторант Вистамар 

Нов просторен, с лятна тераса и гледка към морето: 

- пушенето в залата не е разрешено 

- разнообразен бюфет и различни кулинарни секции 

- кулинарни тематични вечери 

- Гала вечеря – 1 път на 10 дни 

- Закуска: Включени напитки – вода, сок, кафе, чай 

- Обяд: Включени напитки – вода, сок, безалкохолни, наливни вино и бира 

- Вечеря: Включени напитки – вода, сок, безалкохолни, наливни вино и бира 

Работно време: 

Закуска: 07:30 – 10:00 бюфет 

Обяд: 12:30 – 14:00 бюфет 

Вечеря: 18:00 – 21:00 бюфет 

 

Открит Барбекю А ла карт ресторант Чардака 

- места за сядане - на открито 

- само с предварителна резервация 

- пушенето не е разрешено 

Работно време: 

Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт 

Изискване за вечеря- подходящо облекло 

 

Снак ресторант с открита тераса 

- Континентална закуска (топли ястия) 

- Следобеден снак: пица и паста 

Работно време: 

Континентална закуска: 

10:00 – 12:00 

Следобеден снак: 

14:00 – 17:00 

 

Обособен кът за общуване СОФРА 

- уют, екстравагантност, градски стил и атрактивен дизайн, съчетани в едно 

- подходящо място за общуване, поводи за усмивки и кулинарни изкушения 

- лека и здравословна закуска преди обяд 

- СОФРА е създадена за хора, които искат да споделят щастливи моменти в приятна обстановка. 

Работно време: 

Избор на студени закуски: 

10:00 – 12:00 

Следобедни кулинарни 

изкушения: 16:00 – 17:00 

 

А ла карт FINE DINING SPOTS 

- Възможност за а ла карт вечеря в приятно декорирани кътчета и уютна и стилна обстановка 

- Италианско меню 

- Българско меню 

- само с предварителна резервация 

- Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

Работно време: 19:00 – 21:30  

 

Открит Скай бар § ресторант (само за възрастни 16+) 

- Отворен САМО за гости настанени в ГРИФИД концепт стаи 

- Места за сядане на открито 

 * Ресторантът е отворен ЗА ВЕЧЕРЯ за всички гости на хотела и е срещу заплащане за всички, освен за гости настанени в 

ГРИФИД концепт стаи 



- Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

Работно време: 

10:00-12:00 късна закуска 

12:00-14:00 лек обяд 

14:00-17:00 снак 

20:00- 23:00 вечеря а ла карт 

 

Среднощен снак 

Работно време: 

23:00-00:30 бюфет 

 

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. Средиземноморска и Родизио 

в Грил ресторанта на Грифид Болеро на бюфет. Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид без аналог по българското 

Черноморие! 

 

Бар басейн 

- ULTRA All inclusive формула с български и вносни алкохолни и 

безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, наливна бира, кафе и 

чай 

- обслужване на бара 

Работно време: 10:00 – 18:00 

 

Лоби бар 

- 24 часа ULTRA All inclusive формула с български и вносни алкохолни и безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, наливна бира, 

кафе и чай 

- обслужване на бара 

Работно време: 

00:00 – 24:00 

 

Бар на плажа 

-  ULTRA All inclusive формула с български алкохолни и безалкохолни 

напитки, освежаващи коктейли, наливна бира, кафе и чай 

- обслужване на бара 

Работно време: 

09:00 – 17:00 

 

Кафе Бар 

- За стартиране на деня освежени с вкусно кафе или капучино 

Работно време: 07:00 – 17:00 

 

Сладкарница § сладолед станция 

- открита , със слънчева тераса 

- обслужване на бара 

Работно време: 

10:00 – 12:00 

14:00 – 17:00 

 

Бар салон 

- формулата ULTRA All Inclusive включва български и вносен алкохол, 

безалкохолни напитки, наливна бира, кафе, минерална вода 

- обслужване на бара 

Работно време: 20:00 – 24:00  

 

Мини бар  

- минерална вода, безалкохолни напитки и бира 

- ежедневно презареждане 

 

Хотелът си запазва правото при необходимост да променя работното време на обектите в крилата на сезона и в зависимост от 

атмосферните условия. 

 

Басейни 

Външен басейн 

- слънчева тераса 

- безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 

- спасител 

Работно време: 

09:00 – 18:00 

 

Вътрешен басейн с джакузи 

- отопляем 

- безплатни шезлонги и хавлии 

- спасител 

Работно време: 

09:00 – 18:00 



 

Инфинити басейн само за възрастни 16+ 

Ексклузивен достъп само за гости настанени в ГРИФИД концепт стаи 

- безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 

- слънчева тераса 

- специално подбрана музикална компилация 

- спасител 

Работно време: 

09:00 – 18:00 

 

Пакет услуги на плажа – включени в цената на инклузива: 

Един чадър и два шезлонга на стая! Децата се настаняват безплатно и не получават посочените услуги. 

Чадър и шезлонг ползват само пълноплащащи гости! 

 

Хотелът си запазва правото да променя работното време на услугите, при необходимост. 

 

Уелнес и Релакс 

Предлагани услуги 

- парна баня 

- сауна 

- релакс зона 

- масажни кабинети 

- масаж с горещи камъни 

- хидромасажна вана 

- фризьор 

- маникюр и педикюр 

Работно време: 

09:00 – 18:00 

Всички процедури в Уелнес центъра са срещу допълнително заплащане! 

 

Спорт и анимация 

Професионален екип от аниматори ще се погрижи за Вашият приятен престой и активна почивка в хотел Грифид Вистамар. 

Включени услуги: 

Детски клуб с дневна програма 

- за деца от 4 до 12 години 

- отворен всеки ден от 10:00 - 12:30 и 15:00 – 17:30 

- мини диско – всеки ден 

Детско шоу веднъж на 2 седмици 

Безплатно ползване на Грифид Мини Клуб и детския Аква Парк в хотел Грифид Болеро 

Грифид талисман – Грифи/ Griffi – новия приятел на децата 

 

Вечерна анимация 

- вечерни шоу програми с аниматорите на хотела и професионални участници 

 

Спорт 

- аеробика, водна гимнастика, пилатес, Тае-бо, Зумба, интензивна гимнастика с тежести, гимнастика за 

гръб, дартс, бочиа, фитнес, тенис на маса 

- многофункционална спортна площадка в Грифид Болеро - волейбол, баскетбол, футбол, тенис на корт 

(тенис ракети - безплатно), Human Soccer – безплатно (необходима предварителна резервация) 

- нови фитнес дейности - Fitball, релаксираща разходка на плажа, скандинавско ходене, разходка в гората 

 

Услуги, срещу заплащане в хотела: 

- паркинг; сейф в стаята (освен в Премиум и ГРИФИД концептни стаи); билярд; велосипеди под наем; 

масажи, сауна, ползване на услугите на салона за красота 

 

Други: 

- Домашни любимци - не се допускат; 

- Според българското законодателство тютюнопушенето в закритите площи на хотела е забранено; 

- 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. 


