
Грифид хотел Вистамар **** Сезон 2022 
 

Златни пясъци, Варна, България  
Хотел Вистамар се включва в семейството на Грифид хотели през 2011година. След цялостна реновация през 2019г, новият дизайн на хотела следва 

тенденцията на стила „градска джунгла“ с нова хотелска концепция на ресторанти и барове. Модерната обстановка и професионално обслужване 
 

предразполагат гостите да изберат това място за отдих и почивка от забързаното им ежедневие. С отлична локация, на първа линия в комплекс Златни 
пясъци, хотелът предлага релаксираща атмосфера за цялото семейство, както и зона „Само за възрастни“ на покрива със спираща дъха панорамна гледка.  

Обособени зони Само за възрастни и за семейства с деца в неподвластен на времето стил, обслужване на най-високо ниво и уют! 
 

Нови услуги и акценти 
 

• Уютна зона с обособени огнища тип „лагерен огън“ и кът за общуване  
• Инфинити басейн с плажни шатри, шезлонги и чадъри, с обслужване напитки,  

Скай ресторант/зона Само за възрастни & безплатен достъп за Концептни гости/  
• Грифид КОНЦЕПТНИ стаи само за възрастни (16+) 

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

хранене  
• 24-часа Ултра ол инклузив (24 часа напитки и среднощен снак от 23:30-00:30) 

 
• Обновена програма Grifid Dine Around (валидна за престой 6 и повече 

нощувки)– богат избор от а ла карт ресторанти, предлагащи разнообразна кухня 

в избрани ресторанти в хотел Грифид Болеро и Грифид Метропол.  
 Ново: А ла карт ресторанти и Dine Around  

- услугата не се предоставя при престой до 3 нощувки вкл.  
- при престой от 4 или 5 нощувки - 1 а ла карт вечеря 

 
- при престой от 6 нощувки и повече – неограничен достъп до всички а 

ла карт ресторанти и Dine around;  
А ла карт вечерите са с предварителна за резервация. 

 
• Романтична вечеря на плажа пред хотел Метропол – изисква 

предварителна резервация и допълнително заплащане  
• Тематично плажно парти (юли-август) 

 
 

 

Обща информация 
 
24 часа УЛТРА ол инклузив база за семейства и отделна зона (басейн, 
бар, ресторант) само за възрастни 
 

• Една основна сграда с ново допълнително крило: 10 и 8 етажа 

 
• 10м от плажа  
• 15км от гр.Варна  
• 30км от летище Варна  
• 500м от центъра на комплекса  
• 500м от търговска зона на комплекса  
• 500м от автобусна спирка  
• Говорими езици : Български, Английски, Немски, Френски, Руски  
• 24ч - обслужване на Рецепция & 24ч - охрана  
• Специалист Връзка с гости – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен престой  
• Основен ресторант,  Изискани зони за хранене с а ла карт обслужване 
 

/Италианса, българска и класическа кухни/, обособен кът за общуване „Софра“, Снак 

ресторант, Сладкарница , Среднощен снак, Обновена Dine Around програма 
 
• Скай зона (бар&ресторант) с инфинити басейн /безплатен достъп за 

Концептни гости/ 
 
• Бар на басейна, Бар салон, Бар на плажа предлагащи разнообразие от местни 

и вносни алкохолни и безалкохолни напитки. Бар плаж предлага само местни 

напитки.  
• Всички услуги са достъпни с инвалиден стол  
• Паркинг –  ограничен брой места и срещу заплащане  
• Грифид магазин за сувенири  
• Безплатен Wi-Fi достъп на територията на хотела и в стаите  
• Такси и Rent-a-car услуги  
• Пране и гладене  
• Обмяна на валута  
• Лекар  
• Магазин  
• Фитнес, Уелнес и релакс център  
• Анимация, спортни активитети, забавна програма за възрастни и деца  
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• Сертификат на Travelife 

 

Настаняване 
 

• Час за настаняване – от 14:00ч – започва със следобеден снак  
• Час за освобождаване – до 12:00h – приключва с континентална закуска  
• 325 двойни стаи с директна или странична морска гледка, гледка към парка  
• 2019 реновация на всички стандартни стаи 

 
• 2019 реновирани СУИТ стаи- две стаи с плъзгаща врата: дневна- спалня и 

отделна спалня за родителите, баня с душ, сет за кафе и чай. Гледка към 

парка, морска гледка и странична морска гледка; Включително и за 

икономичен апартамент с гледка към парка. 
 

• 2019 Новопостроени Джуниър суит апартаменти –просторна стая със спалня и 
обособена зона за всекидневна, сет за кафе и чай 

 
• Грифид КОНЦЕПТНИ стаи „Само за възрастни“ (16+); Двойни стаи и 

апартаменти – директна морска гледка, безплатен сейф в стаята, кафе машина 

с капсули (ежедневно презареждане), маркови тоалетни принадлежности 

„RITUALS“, чехли и халати, USB извод и подарък за „Добре дошли“  
• Сешоар  
• Козметично огледало в баните  
• Телефон  
• Централна климатична система  
• Мултимедиа телевизор ( Информация за хотела и услуги)  
• Безплатен Wi-Fi достъп  
• Сейф в стаята (срещу допълнително заплащане) 

 
• Мини бар – безплатен, ежедневно презареждане /мин.вода, 

безалкохолни напитки, бира/  
• Стаи с ламинат или теракот  
• Балкон  
• Меню за различни видове възглавници  
• Меню за топ матрак – със запитване  
• Кошара за бебе – безплатно 
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Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са 
взависимост заетостта на хотела и са срещу допълнително заплащане! 
 

ГРИФИД КОНЦЕПТНИ СТАИ САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ (16+) 
 

 Ексклузивен достъп до Скай бар и ресторант, с а ла карт обслужване, 
 

релаксираща атмосфера, уникална просторна тераса с гледка към 

морската шир, предлагащ първокласни алкохолни напитки и кулинарни 

изкушения (изисква се предварителна резервация за вечеря). 

Обособен кът за общуване. 
 

 Ексклузивен достъп до инфинити басейна със слънчева тераса, 
плажни шатри и неповторима морска гледка 

 
 Вечеря в ресторант Фюжън (молекулярна кухня) с 9-степенно 

дегустационно в хотел Метропол, еднократно за престой (изисква се 

предварителна резервация) 
 

 Ексклузивен достъп до специално обособена плажна зона с 
обслужване /пред хотел Метропол/ 

 
 Модерно обзаведени стаи, разположени на висок етаж с фронтална 

морска гледка, безплатен сейф в стаята, чехли и халат, USB извод  
 ГРИФИД подарък за „Добре дошли“ при пристигане  
 Кафе машина с капсули (ежедневно презареждане)  
 „Turn down“ обслужване всяка вечер – само за Концептни гости 

 
 Предимство при настаняване, както и при възможност безплатно късно 

освобождаване на стаята (в зависимост от наличността, с допълнително 

запитване) 
 

 Активитети през свободното време (коктейл парти, DJ парти, винени 
дегустации, Мартини вечери, кулинарни курсове, приключенски разходки)  

 Вечерни представления: музика на живо няколко дни в седмицата 
 

 Специалист Връзки с гостите – с грижа към всеки детайл за Вашия 
приятен престой и резервация за вечеря/ СПА процедура/VIP вечеря 

 
 Свободен достъп във Фитнес Студио в Енканто Бийч МЕДИ СПА 

центъра от 6:00 до 20:00.  
 за престой от 6 нощувки и повече -- Dine Around програма (изисква  



Грифид хотел Вистамар **** 
 

Златни пясъци, Варна, България  

се предварителна резервация) 

 Ново: А ла карт ресторанти  
- услугата не се предоставя при престой до 3 нощувки вкл.  
- при престой от 4 или 5 нощувки - 1 а ла карт вечеря 

 
- при престой от 6 нощувки и повече – неограничен достъп до 

всички а ла карт ресторанти; А ла карт вечерите са с 

предварителна за резервация. 
 

 

Ресторанти – част от Ултра Ол инклузив база 
 
Вистамар Основен ресторант  

Нов просторен ресторант с тераса, с гледка към морето 
 

Работно време: 
 

Закуска 07:30 – 10:00 бюфет  
Обяд 12:30 – 14:00 бюфет  
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет 

 
• Бюфет за закуска, обяд и вечеря 

 
• Разнообразен бюфет, предлагащ секция за приготвяне на ястия пред гостите, 

пица, паста, диетични, както и различни кулинарни секции 
 

• Напитки на бюфет: минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно 
вино, кафе и чай  

• Детски столчета 

• Тематични бюфети – 2 пъти седмично 

• Гала вечери – веднъж на 10 дни 

• Пушенето в залата е забранено  
Елегантно облекло за Гала вечеря за дами и господа 
 

 

Снак ресторант 
 

Работно време:  
Късна закуска 10:30 – 12:00 с обслужване  

Следобеден снак  12:00 – 17:00 

Сезон 2022 
 

• Континентална закуска (топли ястия) 

• Следобеден снак: пица и паста, сандвичи, бургери 
 

 

Италиански а ла карт ресторант “Фурна-та”  
Открит ресторант, предлагащ кулинарно пътешествие до Италия 

 

Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30  

• Капацитет: 58 места за сядане на открито  
• С а ла карт обслужване 

 
• Напитки : минерална вода, безалкохолни напитки, наливна бира, местно вино 

и кафе 
 

• Изисква се предварителна резервация за вечеря (при престой от 4 до 5 

нощувки вкл.- резервация на 1 а ла карт ресторант за вечеря, при престой от 6 и 

повече нощувки – всички а ла карт ресторанти са на разположение с 

предварителна резервация) 
 

Обособени а ла карт зони за хранене 
 

Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30 

 

• А ла карт зони за вечеря с елегантен декор, уют и екстравагантност, съчетани 
в едно:  

• Български ресторант „Кармаре“  
• Класически ресторант „Гозба-та“ 

 
• Напитки : минерална вода, безалкохолни напитки, наливна бира, местно вино и 

кафе 
 

• Изисква се предварителна резервация за вечеря (при престой от 4 до 5 

нощувки вкл.- резервация на 1 а ла карт ресторант за вечеря, при престой от 6 и 

повече нощувки – всички а ла карт ресторанти са на разположение с 

предварителна резервация)  
• Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон!  
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Обособен кът за общуване “СОФРА“ 

 

Работно време:  

Избор на студени закуски (здравословна селекция) 10:00 – 12:00 

 16:00 – 17:00 

Вечеря 18:30 – 21:30 
 

 

• 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 Грифид Dine Around с 

напитки: минерална вода, безалкохолни напитки, наливна бира, местно вино и кафе 

 

• "СОФРА" е създадена за хора, които искат да споделят щастливи моменти в 
приятна обстановка. Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон! 

 

Открит Скай бар & ресторант „Пагур“ 
 

 (Концептна зона 16+) А ЛА КАРТ СЕРВИЗ 

 Работно време: 

Късна закуска 10:00 - 12:00 

Лек обяд 12:00 - 14:00 

Снак: 14:00 - 17:00 

Вечеря: 20:00 - 23:00 

 

• Отворен през деня САМО за гости настанени в ГРИФИД концептни стаи (16+)  
• Места за сядане- на открито 

 

• Напитки: минерална вода, коктейли, безалкохолни напитки, бира, местно вино и 
кафе 

 

• За вечеря ресторантът е отворен за всички гости, с предварителна резервация 
и допълнително заплащане  

• Безплатна вечеря само за Концептни гости, с предварителна резервация 

Сезон 2022 
 

 

Обновена програма Grifid Dine Around – валидна за престой от 6 и 
 

- широк и напълно безплатен избор от а-ла-карт 
 

ресторанти с разнообразна кухня за нашите гости – Азиатски и Тех Мех 

кухня в хотел Болеро, избрани ресторанти в Метропол – Монго кухня и 

Родизио вечеря; Вистамар – а ла карт вечеря в обособен кът за общуване 

„Софра“, Италиански, Български и Класически а ла карт ресторанти. 
 

Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид 
без аналог по българското Черноморие! 
 

Фюжън а ла карт ресторант в Метропол (9 степенно дегустационно 

молекулярно меню) и Романтична вечеря на плажа пред хотел Метропол 
 

– изисква се предварителна резервация и с допълнително заплащане. 
 

За Концептни гости в Грифид Вистамар – включва една вечеря 
във Фюжън а ла карт ресторант (изисква предварителна резервация). 
 

 

 

Барове – част от Ултра Ол инклузив база 
 

Бар на басейна 
 

Близо до външния басейн, открита тераса 

 

Работно време:  

10:00 – 18:00 

 

• Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни 
алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира, кафе и чай  

• Сладолед 
 

 

Лоби бар  

Работно време:  

00:00 – 24:00 обслужване на бар 

 

• 24 УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни алкохолни 
и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира, кафе и чай  

• Пушенето в залата не е разрешено  

повече нощувки 
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Среднощен снак 
 

Работно време:  
23:30 – 00:30 

 

 

Бар на плажа  
Работно време:  

10.00 – 17:00 с обслужване на бара  
О9.00 – 18.00 висок сезон 

 

• Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, местни алкохолни 
и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и вино, кафе и чай 

 
 

 

Бар салон 
 

Работно време: 
20:00 – 24:00 с обслужване на бара 

 

• УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни алкохолни и 
безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай  

• Пушенето в залата не е разрешено 

 

Сладкарница 
 

Започнете деня с ароматно кафе или капучино и домашно приготвени сладки 
 

Работно време: 
09:00 – 17:00 обслужване на бар 

 

Басейни и Релакс център 
 

Външен басейн:  
Работно време:  
09:00 – 18:00 

Сезон 2022 
 
 

• Слънчеви тераси около басейните  
• Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 

• Спасител 
 

 

Вътрешен басейн: 
 

Работно време:  
09:00 – 18:00  

• Отопляем  
• Безплатно джакузи  
• Безплатни шезлонги, влии  
• Спасител 
 

 

ИНФИНИТИ БАСЕЙН САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ 16+ 
 

Работно време:  
09:00 – 18:00 

 

Ексклузивен достъп само за Концептни гости 
 

• Слънчеви тераси около басейните 

• Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии 

• Специална музикална селекция 

• Плажни кабани  
• Спасител 
 
 

 

Включени плажни услуги за всички гости на Грифид Болеро: 

 

Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на стая на разположение на 

плажа към хотела при наличие! Деца, настанени безплатно, не получават 

тази услуга! 
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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 центъра. 
 

Работно време:  
09:00 – 18:00 

 

 

Всички услуги в Уелнес и Релакс центъра, вкл. сауна, парна баня, хамам, 
салон за красота са срещу допълнително заплащане! 
 

• Парна баня, Сауна, Масаж с вулканични камъни  
• Релакс зона  
• Бутик предлагащ масла за масаж, аромати и други продукти за тяло  
• Фризьор, маникюр и педикюр  
• Стаи за масаж, процедури за лице и тяло, разнообразие от спа терапии  
• Козметика за лице и тяло 
 
 
 

Спорт & Лека анимация 
 
WELL FIT Зона 

 

Професионален екип от аниматори се грижи за вашия приятен престой и 
активна почивка 

 

Спортни активитети на открито: Гимнастика, Аеробика, Приключенски походи, 
Скандинавско ходене, Гимнастика с тежести, Гимнастика на гърба, Тае-бо, Йога 

 

• Мултифункционално игрище в Грифид Болеро за баскетбол и волейбол, тенис 

корт (безплатно, с предварително записване), футбол, Foot tennis, игрище за 

Human soccer  
• Тенис на маса  
• Аквагимнастика, водно бягане, водно поло 
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• Фитнес  
• Дартс  
• Бочиа  
• Колоездачни турове 

 

Ежедневни вечерни програми 
 

Грифид Мини клуб с ежедневни занимания и програма за деца: 
 

Работно време:  
10:00 – 12:30  
15:00 – 17:30  

• За деца от 4 до 12 години  
• Мини диско – всяка вечер  
• Детско шоу – веднъж на две седмици  
• Тематични дни и дейности  
• Грифид маскот – Грифи – новият забавен приятел на децата  
• Безплатно ползване на детски аква парк в Грифид Болеро 

 

Уникалният за Златни Пясъци Грифид Аква Парк с обща площ от 8000 кв.м 
 
е на разположение на гостите на Грифид Хотел Вистамар напълно безплатно, от 

юни – до септември ( според атмосферните условия ). 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 168 м. тунели и 
скоростни участъци 

 
• 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. 
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• The BulletBOWL™ – със стръмно над 12 м. спускане през 88 м. от 

тунели и компактна водна въртележка, тази пързалка дава несравнимо 

турбулентно усещане. 
 
 

 

Стаи 
 

• Двойни стаи с гледка към парк и с морска гледка – 2+0, 2+1, 3+0. App. 24 m2. 
Безплатен сет за кафе и чай. 

 
• Джуниър апартамент със странична морска гледка – 2+0, 2+1, 3+0. App. 35 

m2. Безплатен сет за кафе и чай. 
 

• Джунър апартамент с морска гледка – 2+0, 2+1, 3+0. App. 30 m2. Безплатен сет 
за кафе и чай. 

 
• Апартамент с гледка към парка, странична морска гледка и морска гледка – 

2+2, 3+1. App. 38 m2. Безплатен сет за кафе и чай. 
 

• Икономичен апартамент с гледка към парка на приземен етаж – 2+2, 3+1. App. 
39 m2. Безплатен сет за кафе и чай. 

 
• Концептна двойна стая – фронтална морска гледка - 2 pax max. App. 35 m2. 

Подарък за „Добре дошли“, Кафе машина с капсули, маркови тоалетни 

принадлежности “Rituals”, халати и чехли, плажни хавлии в стаята. Безплатно 

ранно настаняване и късно освобождаване, според заетостта на хотела. 

Безплатен сейф в стаята. 
 

• Концептен апартамент – Фронтална морска гледка. 2 pax max. App. 40 m2. 

Подарък за „Добре дошли“, Кафе машина с капсули, маркови тоалетни 

принадлежности “Rituals”, халати и чехли, плажни хавлии в стаята. Безплатно 

ранно настаняване и късно освобождаване, според заетостта на хотела. 

Безплатен сейф в стаята 

 

 

Платени услуги 
 

• Паркинг – ограничен брой места  
• Рент-а-кар  
• Сейф в стаята  
• Всички процедури в релакс центъра 

Сезон 2022 
 
 

• Услуги в салон за красота  
• Винена селекция във всички ресторанти  
• Детегледачка ( за деца над 4 години)  
• Детски колички и baby phone (по запитване)  
• Тенис уроци за деца и възрастни, осветление на тенис корта  
• Наем на колело (когато не са част от анимационната програма)  
• Трансфер от летище 

 

 

Други 
• Домашни любимци не се допускат 
 
• При нужда хотелът си запазва правото да променя работните времена 

на някой услуги!  
• Според българското законодателство пушенето в закритите части на хотела 

– фоайе, ресторант, барове и ресторанти не се разрешава 
 
• Резервирането на шезлонги на басейнаи на плажа не се разрешава. Всички 

оставени хавлии се събират от обслужващия персонал 
 
• Изнасянето на храна и напитки от заведенията за хранене не е 

разрешено, съобразно държавните и на HACCP изисквания 
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Награди 


