
 

 

 

Грифид Клуб хотел Арабела ****  
Златни пясъци, Варна, България  
 
 Оазис в сърцето на Златни пясъци, Грифид Арабела е хотел, отличен с най-престижни награди за 

обслужване е за всички, които ценят висококачествена клубна УЛТРА ол инклузив почивка на море! 

Разнообразие от кулинарни пътешествия, възможност за спорт, забавни дейности за деца и 

възрастни, отлично обслужване и приятна атмосфера са гаранция за едно незабравимо преживяване! 

 

 Акценти и нови услуги  
 Ново: Френски клуб с професионални френски аниматори  

 Ново: Тематични барбекю вечери (Юли - Август)  

 Включени плажни услуги за всички гости на Грифид Арабела: 
Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на стая на разположение на плажа към хотела! Деца, настанени 
безплатно, не получават тази услуга! Шезлонг и чадър са включени в цената за пълноплащащите гости!  

 

 Обща информация  
  УЛТРА ол инклузив база  

  8-етажна сграда  

  100м разстояние от плажа  

  15км разстояние от гр.Варна  

  30км разстояние от летище Варна  

  50м разстояние от центъра на комплекса  

  50м разстояние от търговския център  

  500м от автобусна спирка  

  Чуждоезиково обслужване : български, английски, немски, френски и руски говорими езици  

 24ч - обслужване на Рецепция & 24ч - охрана  

 Специалист Връзка с гости – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен престой  

 Основен ресторант, 3 а ла карт тематични ресторанти / Азиатски, Италиански и Български/, Снак 
ресторант, Сладкарница  

 Лоби бар, Бар на басейна, Нощен бар предлагат местни и вносни алкохолни напитки, безалкохолни 
напитки  

 Всички услуги на територията на хотела са достъпни с инвалиден стол (с изключение достъп до плажа)  

  Паркинг – ограничен брой места, 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  

  Магазин  

София: 1000, ул. Раковски 113, тел.02/980 46 46, 988 09 08, факс 02/988 84 50 
София: 1000, бул. Витоша 25, ет. 5, тел. 02/ 989 04 13, факс  02/ 989 97 77 
София: 1000, бул. Ал. Стамболийски 48, тел.02/ 980 96 76, факс 02/989 87 63 
Пловдив: 4000, ул. А. Велешки к-с Симфония, тел. 032/65 22 71, 032/62 43 59 
е-mail: rual@rual-travel.com                                   уеб сайт: www.rual-travel.com 
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  Лекар  

  Фитнес, Уелнес и релакс център  

  Компютърна стая с интернет достъп ( срещу заплащане)  

  Анимация, спортни активитети, забавна програма за възрастни и деца  

  Грифид Аква Парк /разположен в хотел Грифид Болеро/ от юни до септември /взависимост 
климатичните условия/, безплатен достъп за всички гости, включен трансфер от и до Аквапарк два пъти на 
ден  

  Сертификат на Travelife  

Стаи 
 

 Икономична стая – макс. 2 души; 16-20m2 ; Гледка към парка  

 Делукс стая – макс. 2+1, 3+0; 26-30m2; Гледка странично море  

 Делукс стая – макс. 2+1, 3+0; 26-30m2; Морска гледка  

 Джуниър суит – макс. 2+2, 3+1, 30- 35m2 ; Морска гледка; Безплатен сет за кафе и чай  

 Фамилен апартамент – макс. 2+2, 3+1, 50-55m2; Морска гледка; Безплатен сет за кафе и чай  
 

Настаняване 
 

 Час за настаняване – от 14:00ч – започва със следобеден снак  

 Час за освобождаване – до 12:00h – приключва с континентална закуска  

2013 изцяло реновирана хотелска част  

 2014 изцяло реновирани фамилни стаи  

 294 хотелски помещения със странична или директна морска гледка  

 Всички стаи са с бани с вана и интегриран душ  

 Сешоар и козметично огледало  

 Телефон  

 Централна климатична система  

Сателитна TV  

 Безплатен Wi-Fi достъп  

 Сейф в стаята (допълнително заплащане)  

 Мини бар – безплатен, ежедневно презареждане /мин.вода, безалкохолни напитки, бира/  

 Всички стаи са с мокет, някои Джуниър апартаменти са с ламинат  

 Балкон  

 Сет за приготвяне на чай/кафе във всички джуниър апартаменти и фамилни стаи  

 Меню за различни видове възглавници  

 Меню за топ матрак/срещу заплащане/ – със запитване  

 Кошара за бебе – безплатно  
 

Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са взависимост заетостта на хотела и са срещу 

допълнително заплащане! 

 

 



Ресторанти – част от УЛТРА ол инклузив база 
 
Арабела Основен ресторант  
Основен ресторант с просторна зала с открита тераса към басейна.  
Работно време:  
Закуска 07:30 – 10:00 бюфет  
Обяд 12:30 – 14:00 бюфет  
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет  

 Капацитет: 250 места във вътрешна зала и 90 места на тераса  

  Бюфет за закуска, обяд и вечеря  

 Разнообразие от кулинарни изкушения, предлагани на шоу кукинг, карвинг, пица и паста кулинарни секции; 
разнообразни бюфети -диетичен, салати и сладкарски изделия  

  Бюфет за напитки: минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино  

  Детски столчета за хранене  

  Кулинарни тематични вечери – 2 пъти в седмицата  

  Гала вечеря – веднъж на 10 дни  

  Пушенето в залата е забранено  
 
Задължителен дрес код за вечеря (за господата – дълъг панталон при Гала вечеря)  

Снак ресторант  
Разположен е в горната, по-уединена част на хотелския комплекс в близост до по-малкия открит басейн. Ястията се 
предлагат на слънчевата тераса на ресторанта.  
Работно време:  
Континентална закуска 10:00 – 12:00 с обслужване Обяд 12:00 – 15:00 бюфет Следобеден снак 15:00 – 17:00 бюфет  

  Капацитет: 100 места  

  В различни часове от деня се предлагат на бюфет сандвичи, хот-дог, дюнери, пици, бургери, палачинки, салати и 
плодове  

  Напитки: мин. вода, безалкохолни напитки, кафе, наливни бира и вино (местно)  

 

Български а ла карт ресторант „Хоро“  
Разположен е в горната, по-уединена част на хотелския комплекс в близост до по-малкия открит басейн. Ястията се 
предлагат на слънчевата тераса на ресторанта.  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт обслужване  

  Капацитет : 56 места  

  А ла карт обслужване и традиционно българско меню за вечеря  

  Напитки: мин. вода, безалкохолни напитки, наливни бира и вино (местно)  

  Детско меню & детски столчета  

  С предварителна резервация  

  Пушенето в залата не е разрешено  
 
Задължителен дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

 

Азиатски а ла карт ресторант „Ханами“  
Тематичен А ла карт ресторант с модерно обзавеждане и дизайн, притежаващ собствен стил и чар.  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт обслужване  

 Капацитет: 60 места  

 Селекция от азиатски специалитети в изискана обстановка и вежливо  

 Напитки: мин. вода, безалкохолни напитки, наливни бира и вино (местно)  



 С предварителна резервация  

 Детско меню & детски столчета  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Задължителен дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

 

Италиански а ла карт ресторант „Прего“  
Предлагаме Ви истинско кулинарно пътуване до Италия в елегантния бял салон и външна тераса с гледка към басейна 
и сцената.  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт обслужване  

 Капацитет: 60 места във вътрешната зала и 28 на терасата  

 Разнообразие от специалитети на Италианската кухня, пица и домашна паста  

 Напитки: мин. вода, безалкохолни напитки, наливни бира и вино (местно)  

 С предварителна резервация  

 Детско меню & детски столчета  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Задължителен дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 

 

 
Барове – част от УЛТРА ол инклузив 

 
Лоби бар  
Барът разполага с две секции, обслужващи едновременно терасата към басейна и елегантния салон на 
лоби бара.  
Работно време:  
10:00 – 23:00  

 Капацитет: 140 места във вътрешна зала 70 места на тераса  

 Пушенето не е разрешено  

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

 Обслужване на бара  
 

Бар Салон  
Просторна зала с изискан стил, перфектното място за вечерни забавления и шоу-програми.  
Работно време:  
22:00 – 02:00  

 Капацитет : 180 места  

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

 Обслужване на бара  

 Дискотека след 23:00ч  
 



Сладкарница  
Нa открито, близо до външния басейн  
Работно време:  
10:00 – 12:00  
14:30 – 17:00  

 Ultra All inclusive формулата включва торти, сладкиши, кремове, тарталети, сладолед, минерална вода, 
безалкохолни напитки, кафе и чай  
 
Басейни и Релакс център  
Външни басейни:  
Работно време:  
08:00 – 18:00  

 2 външни басейна с обща площ над 500 кв. м.; дълбочина между 90см. и 150см.  

 Безплатно джакузи интегрирано в основния басейн  

 Детски басейн с пързалка и дълбочина – 60 см., свързан с основния басейн  

 Слънчеви тераси около басейните  

 Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

 Спасител  
 
Закрит басейн:  
Работно време:  
09:00 – 18:00  

 Класически басейн с размери: Ш 7.00 М/ Д 22.00 М  

 Отопляем  

 Безплатни шезлонги и хавлии  

 Спасител  
 
 
Включени плажни услуги за всички гости на Грифид Арабела: 
Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на стая на разположение на плажа към хотела! Деца, настанени 
безплатно, не получават тази услуга! Шезлонг и чадър са включени в цената за пълноплащащите гости!  
 

 

Уелнес и релакс център 
 

Перфектна комбинация от релаксиращи и ревитализиращи SPA процедури.  
Работно време:  
09:00 – 18:00  
Всички процедури, сауна, хамам, фризьорски салон са срещу допълнително заплащане!  

 Хамам с парна баня, Сауна, Хидромасажна вана  

 Релакс зона  

 Спа-бутик предлагащ масажни маска, кремове и аромати, други продукти за тяло  

 Фризьор, маникюр и педикюр  

 Стаи за масаж, козметични процедури за лице и тяло  
 
 
 

 



Спорт и анимация 
 

FIT & FUN Зона  
Разположена е на 8ми етаж с уникален изглед към морето.  
Работно време:  
08:00 – 20:00  
Включват се:  

Фитнес зала професионално оборудвана с уреди Techno Gym  

Климатик  

Безплтен достъп за всички гости  

Билярд, аеро хокей, елетронен мини футбол /срещу допълнително заплащане/  
 
WELL FIT Зона  
Спортни активитети на открито:  

 Гимнастика, Аеробика, Анти-стрес гимнастика, Приключенски походи, Пилатес, Тае-бо, Зумба, 
Скандинавско ходене, Гимнастика за гърба, Интензивна гимнастика с тежести, Гимнастика с топка, 
Разходка по плажа, Йога  

 Мултифукнционално игрище за баскетбол, тенис, волейбол, футбол, foot tennis, тенис на маса  

 Шафъл борд  

 Водна гимнастика, Водно бягане, Водно поло  

 Дартс  

 Бочиа  

 Колоездачни турове  

Стрелба с въздушна пушка  
 
Ежедневни вечерни програми  
Тематични барбекю вечери /юли – август/  
Дискотека 

Анимационна програма за тийнейджъри /между 13 и 16 години/ с разнообразни спортни дейности  
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  
 
 



Платени услуги 
 

 Паркинг – ограничен брой места  

 Rent-a-car  

 Сейф в стаята  

 Спа процедури в релакс центъра  

 Процедури във фризьорски салон  

 Винена селекция във всички ресторанти  

 Детегледачка ( за деца над 4 години)  

 Детски колички и baby phone (по запитване)  

 Тенис уроци за деца и възрастни  

 Билярд, аеро хокей, електронен мини футбол  

 Наем на колело (когато не са част от анимационната програма)  
 

 
Конференции и мероприятия 

 
 Хотелът разполага с модерно оборудвана конферентна зала с капацитет от 40 места  

 Кафе паузи, флип чарт, аудио-визуално оборудване и техника се предлагат срещу допълнително 
заплащане  
 

 
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 басейна не се разрешава. Всички оставени хавлии се събират от 
персонала, обслужващ басейна  

 Изнасянето на храна и напитки от заведенията за хранене не е разрешено, съобразно държавните и на 
HACCP изисквания  
 

 


