
 

✓ 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 (без гостите записали „Грифид Концепт“ стаи), 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): 

В стандартно предлаганата програма: 

➢ Настаняване в модерни и удобни помещения от различен тип (двойни стаи, джуниър суити и суити) с 

изглед към морето или парка. Всички те с мини-бар (ежедневно зареждан с вода, безалкохолни напитки и 

бира), душ, теракот или ламинат, мултимедиен телевизор, климатик; 

➢ Закуска, обяд и вечеря в основния ресторант на хотела с открита панорамна тераса и изглед към 

морето (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; 

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

кулинарни изкушения от италианската, българската, бразилската, азиатската и мексиканска гастрономия 

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

➢ Снак ресторант с открита тераса, предлагащ късна закуска между 10:30-12:00 часа, а между 12:00-

17:00 часа – следобеден снак (сандвичи, пица и паста, плодове); 

➢ 24-часа Ултра Ол Инклузив (напитки на лоби бара; среднощен снак между 23:30-00:30 часа); 

➢ Бар на плажа (09:00-17:00 часа) с местни алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира, чай и 

кафе; 

➢ Бар басейн със зона за сядане и морска гледка - предлагащ местни и селектирани вносни напитки, 

сладолед в часовия интервал 10:00-18:00 часа; 

➢ Кафе бар и сладкарница предлагаща разнообразие от домашно приготвени сладки (10:00 - 17:00 часа); 

➢ Бар салон – място за приятно изкарване на вечерта с приятели – между 20.00-24.00 часа; 

➢ Вътрешен, отопляем басейн с джакузи (09:00 - 18:00 часа); 

➢ Външен басейн с прилежаща слънчева тераса, шезлонги и чадъри (09:00-18:00 часа); 

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

➢ За децата: всекидневна професионална детска анимация в детския клуб (за деца 4-12г) и вечерна мини 

дискотека; тематични дни; детско шоу веднъж на всеки 2 седмици; детски 
 

столчета в ресторанта; бебешки кошари, възможност за затопляне / приготвяне на бебешка храна; детско 

меню в а-ла-карт ресторантите; 

➢ Богата, но нетрапчива спортна анимация през деня: аеробика, водна гимнастика, Тае-бо, дартс, бочиа, 

фитнес, тенис на маса, Йога, релаксираща разходка на плажа, скандинавско ходене, приключенски поход, 

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

(тенис ракети - безплатно), „Human Soccer“ (необходима предварителна резервация); 

➢ Вечерни шоу програми с аниматорите на хотела и професионални участници, а през юли и август – в 

определени дни тематични партита на плажа; 

➢ Безплатен достъп до Грифид Аквапарк в съседния хотел Грифид клуб хотел Болеро – с две отделни 

секции: за възрастни и деца (от съображения за сигурност изцяло разделени; минималната височина за 

влизане в секцията за възрастни е 1.40 м); 

➢ Wi-Fi – в стаите и лобито на хотела; 

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

нашите гости! 

 

 

 

 

 

 



Наред с изброените по-горе услуги на нашите гости 16+ записали „Грифид Концепт“ стая 

предлагаме още: 

➢ Настаняване в помещение с фронтален морски изглед на висок етаж, безплатен сейф в стаята, чехли и 

халат, USB извод, кафе машина с капсули (ежедневно презареждане), луксозни тоалетни принадлежности 

"RITUALS", ежедневно вечерно обслужване преди нощния сън, ГРИФИД подарък за „Добре дошли“; 

➢ Вечеря в стаята при късно пристигане; 

➢ Ексклузивен достъп до инфинити басейн със слънчева, просторна и тиха тераса на покрива и 

невероятна морска гледка; чадър и шезлонги с шалте (09:00 - 18:00 часа); 

➢ Скай бар и ресторант с а-ла-карт обслужване между 10:00-17:00 и 20:00-23:00 часа (с предварителна 

резервация за вечеря); 

➢ Еднократна по време на престоя вечеря във „Fusion” ресторанта в Грифид Метропол – предлагащ 9-

степенно дегустационно меню от фюжън и молекулярната кухня (с предварителна резервация; дрес код); 

➢ Обособена плажна зона с обслужване; 

➢ Интересни развлечения и активности - коктейл парти, DJ парти, винени дегустации, кулинарни 

курсове, приключенски разходки, жива музика вечер няколко пъти в седмицата; 

➢ Неограничен свободен достъп във Фитнес студио в Грифид Енканто Бийч МЕДИ СПА центъра от 

6:00 до 20:00 часа, както и еднократна лична среща с фитнес инструктор там; 

➢ При възможност безплатно късно освобождаване на стаята (в зависимост от наличността и при 

предварително запитване). 

 


