
Новости 

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

за хранене с а ла карт обслужване, социална маса с кулинарни деликатеси) 

    • Новопостроени ПРОСТОРНИ СТАИ с модерно обзавеждане и обновяване на всички стандартни стаи 

    • Нова БАСЕЙН ЗОНА и Бар басейн 

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

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

    • НОВО! Обогатена програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а ла карт 

ресторанти в хотел Вистамар и в избрани ресторанти  в хотелите Болеро и Метропол с разнообразна 

кухня за нашите гости, в т.ч. италиански и Родизио (хотел Метропол), азиатски и  Tех-Мех (хотел Болеро), 

Social table Софра, български и класически ресторант в хотел Вистамар. 

 

ГРИФИД КОНЦЕПТ стаи предлагащи услуги и удобства само за възрастни (16+) 

    • Ексклузивен достъп до Скай бар и ресторант, предлагащ първокласни алкохолни напитки и кулинарни 

изкушения през целия ден с релаксираща атмосфера, уникална просторна тераса с гледка към морската 

шир (изисква се предварителна резервация за вечеря);  

    • НОВО! Вечеря в ресторант Фюжън (молекулярна кухня) с 9-степенно дегустационно в хотел Метропол 

/изисква се предварителна резервация/. 

    • Ексклузивен достъп до инфинити басейна със слънчева тераса и безкрайна морска гледка;  

    • Ексклузивен достъп до специално обособена плажна зона с обслужване; 

    • Модерно обзаведени стаи, разположени на висок етаж с директен морски изглед, безплатен сейф в 

стаята, чехли и халат, USB извод;  

    • НОВО! ГРИФИД пакет „Добре дошли“ при пристигане 

    • Кафе машина с капсули (ежедневно презареждане) ; 

    • Маркови тоалетни принадлежности "RITUALS"; 

    • Turn down  service всяка вечер 

    • Предимство при ранно настаняване, както и при възможност безплатно късно освобождаване на 

стаята в зависимост от наличността  

    • НОВО! Грифид аромат ( срещу заплащане) 

    • НОВО! Развлечения и активности ( коктейл парти, DJ парти, винени дегустации, Мартини вечери, 

кулинарни курсове, приключенски разходки) 

    • Grifid Guest Relation – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен престой и резервация за вечеря/ 

СПА процедура/VIP вечеря 

    • НОВО! Вечеря в стаята при късно пристигане 

    • НОВО!  Свободен достъп във фитнеса в Енканто Бийч МЕДИ СПА центъра от 6:00 до 20:00ч. 

    • НОВО! ВРЕМЕ ЗА ТЕБ – пикник за двойки (срещу заплащане)  

    • НОВО! Лична среща с фитнес инструктор във фитнеса на Енканто Бийч МЕДИ СПА 

 

Акценти 

    • Уникален за Златни Пясъци Грифид Аква Парк (разположен в Грифид Болеро) с обща площ от 8000 

кв.м е на разположение на гостите на Грифид Хотел Вистамар от юни до септември, в зависимост от 

метеорологичните условия, 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: 

    • The PIPEline™ - Класическа атракция с над 168м тунели и скоростни участъци  

    • The TOPSY-TURVY™ (Пързалка Торнадо) - 3 открити зони, всяка ориентирана по различен начин за 

уникално изживяване ускоряват спускането от над 158м закрити и открити улеи, проектирани по 

технологията Прослайд PIPEline™. Общото спускане на пързалката е надхвърля 12м по вертикала. 

Пързалка без аналог в Европа. 

    • The BulletBOWL™ – със стръмно над 12м спускане през 88 м от тунели и компактна водна въртележка, 

тази пързалка дава несравнимо турболентно усещане. 

    • 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 в любими 

детски герои. 

    • Мини клуб в Грифид Болеро / срещу заплащане за гостите на Грифид Вистамар 

    • Грифид талисман – Грифи/Griffi – новият любим приятел на децата 

    • Романтична вечеря на плажа пред Грифид Метропол – изисква резервация и допълнително 

заплащане 

    • Тематично парти на плажа (юли и август) 

 

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 

        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 – 21:00 бюфет 

 

    • Открит Италиански А ла карт ресторант  Печката 

    • места за сядане - на открито 

    • само с предварителна резервация  

    • Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

Работно време: 

Вечеря  18:30 – 21:30 а ла карт 

 

    • Снак  ресторант с открита тераса 

    • Континентална закуска (топли ястия) 

    • Следобеден снак: пица и паста, сандвичи, плодове 

Работно време: 

Континентална закуска:  

10:00 – 12:00  

Следобеден снак:  

12:00 – 17:00 

 

    • Обособен кът за общуване / социална маса  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 

    • следобедни изкушения: вкусни смутита§свежа лимонада 

    • вечеря а ла карт с фиксирано меню, част от програмата Grifid Dine Around 

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

Работно време: 

Избор на студени закуски (здравословна селекция):  

10:00 – 12:00  

16:00 – 17:00 

Вечеря:  18:30 – 21:30 

 

    • А ла карт FINE DINING SPOTS 

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

    • Класически ресторант Гозбата 

    • Български ресторант Кармаре 

    • само с предварителна резервация 

    • Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон  

Работно време: 

18:30 – 21:30  

 

    • Открит Скай бар § ресторант Пагур(зона Концепт 16+) 

    • Отворен през деня САМО за гости настанени в ГРИФИД концепт стаи (16+) 

    • 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, изисква се резервация  

 

    • Среднощен снак 

Работно време: 

23:00-00:30  а ла карт 

 

    • Обогатена Програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а-ла-карт ресторанти с 

разнообразна кухня за нашите гости – азиатски и Тех Мех в Болеро, избрани ресторанти в Метропол 

(Монго кухня и Родизио) и Social table вечеря а ла карт, италиански, български и класически ресторант във 

Вистамар.  Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид без аналог по българското 

Черноморие! 

    • Фюжън а ла карт ресторант (9-степенно дегустационно меню, молекулярна кухня) и романтична 

вечеря на плажа пред Грифид Метропол – изисква резервация и допълнително заплащане. 

Гостите в Грифид Концепт помещения имат включена за престоя си 1 вечеря в ресторант Фюжън (изисква 

резервация) 

 

    • Бар басейн 

    • ULTRA All inclusive формула с български и вносни алкохолни напитки, безалкохолни 

напитки,  освежаващи коктейли, наливна бира, кафе и чай 

Работно време: 

10:00 – 18:00                

(обслужване на бара) 

 

    • Лоби бар 

    • 24 часа ULTRA All inclusive формула с български и вносни алкохолни напитки, безалкохолни 

напитки,  освежаващи коктейли, наливна бира, кафе и чай 

Работно време: 

00:00 – 24:00 

(обслужване на бара) 

 

    • Бар на плажа 

    • ULTRA All inclusive формула с български алкохолни напитки,  безалкохолни напитки,  освежаващи 

коктейли, наливна бира, кафе и чай 

Работно време: 

09:00 – 17:00 

(обслужване на бара) 

 

    • 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 

Работно време: 

10:00 –  17:00 

(обслужване на бара) 

 

    • Бар салон 

    • формулата ULTRA All Inclusive  включва български и вносен алкохол,  безалкохолни напитки, 

освежаващи коктейли, наливна бира, кафе, минерална вода 

    • обслужване на бара 

Работно време: 

20:00 – 24:00  

(обслужване на бара) 

 

    • 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 заведенията при необходимост. 

 

Уелнес и Релакс 

    • Предлагани услуги (допълнително заплащане за някои услуги) 

        парна баня  

        сауна 

        релакс зона 

        масажни кабинети 

        масаж с горещи камъни 

        хидромасажна вана 

        фризьор 

        маникюр и педикюр 

Работно време: 

09:00 – 18:00 

 

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 –Griffi – новият приятел на децата 

 

        Вечерна анимация § Спорт 

        вечерни шоу програми с аниматорите на хотела и професионални участници 

        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 – Fit ball, релаксираща разходка на плажа, скандинавско ходене, разходка в 

гората 

        

Други услуги и допълнителна информация 

    • 24–часова рецепция с персонал, владеещ няколко чужди езика 

    • Grifid Guest Relations – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен престой 

    • пране* 

    • обмен на валута* 

    • 24-часова охрана 

    • сейф в стаята* 

    • домашни любимци- не се допускат; 

    • Според българското законодателство тютюнопушенето в закритите площи като лоби, ресторанти, 

барове, стаи и др. е забранено. 

    • Резервирането на шезлонги не е разрешено. Всички оставени хавлии се събират от персонала, 

обслужващ басейна; 

    • Такси § рент а кар* 

    • Грифид магазин за сувенири* 

    • безплатен безжичен интернет достъп  в лоби 

и по стаите 

    • паркинг* 

    • кулинарни уроци 

    • велосипеди под наем* 

    • сауна, масаж, ползване на услугите на салона за красота* 

    • изнасянето на храна и напитки от заведенията за хранене не е разрешено, съгласно обществени и 

HACCP регулации. 

*допълнително заплащане 


