
Гарантирани забавления 
за цялото семейство.
24 часа Ултра Ол инклузив хотел, който 
блести в нова  светлина под ръководство 
на ГРИФИД хотели.
 

MOKO 
БИЙЧ



Акценти ‘22
• На метри от широкия пясъчен плаж

• Голям басейн директно на плажа, както и детски 
басейн с пързалки

• А ла карт ресторант и бар на плажа

• ГРИФИД частен плаж с безплатни шезлонги и чадъри 

• 24 часа местни и международни напитки

• Еднократно ползване на ГРИФИД Аквапарк Болеро по 
време на престоя

• Под доказаното управление на ГРИФИД хотели



Грифид 
ХОТЕЛ 
МОКО 
БиЙЧ

Настаняване
Общо 218 помещения, 

разположени на 5 етажа, 

предлагат комфорт и 

уединение в характерния 

стил на непреходната 

класика - мебели от 

масив, изящни детайли, 

текстил в топли и 

пясъчни цветове. Различни 

типове стаи - Двойни, 

Фамилни посрещат 

индивидуалният избор с 

удобства и допълнителни 

услуги, според неговите 

очаквания и нужди.

Час за настаняване:
от 14:00ч. - започва със 

следобеден снак

Час на освобождаване:
до 12:00ч. - приключва с 

континентална закуска

Обща информация
• 4 звезди

• На 15 км. от центъра на гр. Варна и 

30 км. от летището

• Говорими езици: aнглийски, немски и 

руски 
 
 

Удобства в стаята 
• Стаи с морска, странична морска 

гледка и гледка парк

• Мокет във всички стаи

• Тераса с мебели

• Кабелна телевизия с многоезични и 

детски канали

• Централна климатична система

• Сушилник за дрехи на терасата

• Затъмняващи завеси

• Баня с душ

• Българска козметика

• Сешоар

• Пушенето в стаята е забранено

• Не се допускат домашни любимци

Мечтана ваканция
за цялото семейство



Грифид 
ХОТЕЛ  
МОКО 
БиЙЧ

Двойна стая 
изглед парк
Подходящи за 

самостоятелно 

настаняване, за двойки 

или двама възрастни и 

едно дете.

Двойна стая 
изглед море
Подходящи за 

настаняване, на двойки 

или двама възрастни и 

едно дете. 

Фамилна стая 
изглед море
Подходящи за 

настаняване, на двойки 

или двама възрастни и 

две деца.

* Възможност за 
настаняване и в други 
типове стаи

Безплатни услуги

• WI-FI интернет връзка в целия хотел

• Мини бар - ежедневно презареждане 

(вода, безалкохолни напитки, бира)

• Бебешка кошара

• Ежедневно почистване

• 24 часа обслужване на рецепция и охрана

• Хавлии за басейн и плаж

• Помещение за багаж

Платени услуги

• Сейф на рецепция

• Велосипед под наем

• Трансфер от и до летище Варна

• рент-а-кар

• Паркинг (ограничен брой места - без 

предварителна резервация)

• ранно настаняване (при възможност)

• Късно освобождаване (при възможност)

• Пране и гладене на дрехи

• Обмяна на валута

• Лекар

• детска количка

• Такси

• детегледачка (с предварително 

запитване)

• Грифид магазин за сувенири



Основен ресторант
Просторен, климатизиран ресторант 
с голяма тераса и  прекрасна гледка 
към морето. Предлага закуска и 
вечеря на бюфет с шоу кукинг, 
континентална закуска до 12:00, 
местна кухня и тематични вечери. 
•  дрес код за вечеря: елегантно 
облекло

А-ла-карт 
ресторант 

разположен на плажа, ресторантът 
предлага топъл снак, обяд, различни   
тематични вечери и здраволосвно 
детско меню.
•  1 безплатна вечеря при минимум 7 
нощувки - изисква се предварителна 
резервация
•  дрес код за вечеря: елегантно 
облекло

Бар на басейна 
разположен на басейна, 
непосредствено до плажа с открита 
тераса, барът работи през деня. 
формулата Улра Ол инклузив включва 
минерална вода, местни алкохолни 
и безалкохолни напитки, коктейли, 
наливна бира и местно вино, кафе и 
чай.

Лоби бар
Барът предлага минерална вода, 
вносни и местни алкохолни и 
безалкохолни напитки, коктейли, 
наливна бира и местно вино, кафе и 
чай.

Грифид 
ХОТЕЛ  
МОКО 
БиЙЧ

Ресторанти 
& Барове
 
Хотел Моко Бийч
разполага с 2 ресторанта и 2 
бара, част от формулата 24 
часа Ултра Ол инклузив



Грифид 
ХОТЕЛ  
МОКО 
БиЙЧ

Професионален екип от 
аниматори се грижи за 
вашия приятен престой 
и активна почивка в 
Хотел Моко Бийч.

Няма нещо, което да 
ни прави по-щастливи 
от усмивките на най- 
малките ни гости.

Ние сме тук, за да 
направим децата 
нашите най-големите 
фенове!

Грифид 
Аквапарк
разположен в хотел 
Грифид Болеро 
(на 700 м, от Моко Бийч).

Отворен в периода 
от юни до септември 
(според климатичните 
условия).

3 пързалки за възрастни 
и 3 пързалки в детската 
секция - общо над 400 м. 
водно преживяване.

изискване за 
височината в секцията 
за  възрастни - над 1,40м. 

Плаж и басейн
• Плажът се намира на няколко метра 

от хотела, където е разположен 
и басейна със слънчева тераса, 
шезлонги, чадъри и спасител.

• Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на 
стая са на разположение на плажа 
към хотела безплатно и при наличие! 
Шезлонг и чадър са включени в цената 
за пълноплащащите гости!

Спорт & анимация
• дневна и вечерна анимация с различни 

активитети за деца възрастни
• Ежедневни вечерни програми
• Гимнастика, Аеробика, Зумба, Йога, 

Аква гимнастика и др.
• Тенис на маса, дартс
• Спортна анимация
• Плажен волейбол, Боча

Мини клуб
• Ежедневни занимания и програма 

за деца от 4 до 12 години с работно 
време: 10:00 - 12:30 & 15:00 - 17:30

• Мини диско - всяка вечер
• детско шоу - веднъж на две седмици
• Тематични дни и дейности
• детски мини аквапарк с пързалки и 

дълбочина на басейна 40 см. - пред 
хотел Сентидо Мареа

Уелнес и релакс център
• Гостите на Моко Бийч могат да се 

възползват от модерния релакс център 
на хотел Сентидо Мареа, който се 
намира в непосредствена близост

• Срещу допълнително заплащане се 
предлагат парна баня и хамам, сауна, 
хидромасажна вана, фризьор, маникюр 
и педикюр, както и процедури за лице и 
тяло


