
 
  

 

 

Грифид клуб хотел Болеро **** 
 Златни пясъци, Варна, България  
 
 Грифид Болеро е оживен клубен хотел, вторият в семейството на Грифид хотели. Ръководен 

от високите стандарти за качествено обслужване на Грифид хотели, екип от опитни 

професионалисти се стреми да постигне ангажимента ни за продукт, отговарящ на 

очакванията на нашите гости. 

 
 Акценти и нови услуги  
 НОВО: Тематични барбекю вечери (юли - август)  

 НОВО: От 2020 – сауна и парна баня (срещу допълнително заплащане)  

 НОВО: Обновена програма Grifid Dine Around – богат избор от а ла карт ресторанти, предлагащи 
разнообразна кухня в избрани ресторанти в хотел Грифид Вистамар и Грифид Метропол.  

 НОВО: Вечеря във Фюжън ресторант на хотел Метропол – 9 степенно дегустационно меню /срещу 
заплащане/  

 Аква Парк – уникален за Златни пясъци  

 Игрище за Human Soccer  

 24 часа All inclusive (24 часа напитки и среднощен снак)  

 Обновени фамилни стаи – две делукс стаи с междинна врата и опция за настаняване на семейства (мин. 4 
– макс. 5 души)  

 

 СПЕЦИАЛНО за ДЕЦАТА!  
 Грифид Мини Клуб под формата на пиратски кораб  

 Парти за „Добре дошли“ за всички новопристигнали деца (куклен театър и запознаване с Грифи/Griffi - 
талисманът на Грифид хотели, с лек снак).  

 Аква мини диско в детския Аквапарк (в зависимост от метеорологичните условия)  

 Детският клуб предлага цял ден игри и занимания с професионален аниматор за деца от 4 до 12 години (с 
удължено работно време от 10:00 до 20:00 ч. през юли и август)  

 Йога програма за деца  

 НОВО: Детски бюфет с обособена детска зона с маси и столчета в ресторант „Тераса“  

 Вечерни детски партита (вкл. тематични партита в мини клуба) – срещу заплащане  
 

 Обща информация  
 24 часа All inclusive (24 часа напитки и среднощен снак)  

 3 отделни сгради  

 8-етажна основна сграда  

 50м от плажа  

 15км от Варна  

 30км от летище Варна  

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 
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 500м от центъра на курорта  

 500м от търговският комплекс на курорта  

 400м от автобусна спирка  

 Чужди езици, ползвани на рецепция: 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, 3 а ла карт ресторанти /Азиатски, Български, Мексикански/, ресторант „Тераса“, 
Сладкарница , Среднощен снак, Grifid Dine Around  

 Бар басейн, Бар салон, Релакс бар, Бар на плажа предлагащи вносни и местни алкохолни напитки, 
безалохолни напитки  

 Паркинг – закрит, 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  

 Фитнес, Уелнес и релакс център  

 Компютри с интернет (срещу допълнително заплащане)  

 Анимация, спортни активитети, забавна програма за възрастни и деца  

 Уроци по готвене  

 Сертификат на Travelife  

 

Стаи 
 Икономична стая – макс. 2 pax, 22 m2.  

 Двойна делукс стая – 2+0, 2+1, 2+2. 25 m2. Повечето стаи са с гледка към басейна и градината на хотела.  

 Фамилни стаи – 2+2, 3+1. 32 m2. Стаи с гледка към басейна и градината на хотела. Безплатен сет за кафе и чай.  

 Апартамент – 2+2, 3+1. 35 m2. Стаи с гледка към басейна и градината на хотела. 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  

 304 хотелски стаи  

 2016 реновация на 27 фамилни стаи с гледка към басейна, мокет, една спалня и една стая с две единични 
легла, баня с душ и две мивки, сет за приготвяне на чай и кафе  

 2018 реновация на 271 двойни делукс стаи с гледка към басейна и градината на вътрешния двор; бани с 
вана  

 6 суита с гледка към басейна и вътрешния двор, дневна, спалня и 2 бани, една от които с душ  

 Сешоар  

  Козметично огледало в баните  

 Телефон  

 Централна климатична система  

 Сателитна TV  

 Безплатен Wi-Fi достъп  



 Сейф в стаята (безплатен)  

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

 Балкон  

 Меню за различни видове възглавници  

 Меню за топ матрак – 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 Ол инклузив база 
 

Болеро Основен ресторант  
Класически ресторант, бюфет за закуска, обяд и вечеря. Предлага елегантна и уютна обстановка.  
Работно време:  
Закуска 07:30 – 10:00 бюфет  
Обяд 12:30 – 14:00 бюфет  
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет  

 Капацитет: 240 места  

 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  
 
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон! 

Ресторант „Тераса“  
Тематичен ресторант с разнообразие от специалитети на грил, шоу кукинг секция, апетитни салати и вкусни 
сладкарски изкушения. Единствен по рода си с 2 външни просторни тераси с невероятна гледка към 
басейните и градината на хотела.  
Работно време:  
Закуска (само във висок сезон) 08:30 – 10:30 бюфет  
Континентална закуска 10:30 – 11:30 с облужване Обяд 12:00 – 14:00 бюфет  
Следобеден снак 14:00 – 17:00 на самообслужване  
Вечеря 18:30 – 21:30 бюфет  

 Капацитет: 100 места в залата и 135 на двете тераси  

 Бюфет за всички хранения (взависимост от часа) – сандвичи, хот-дог, пици, дюнери, бургери, палачинки, 
салати и плодове /на самообслужване/  

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

 Тематични бюфети – 2 пъти седмично  

 Гала вечери – веднъж на 10 дни  

 Отделен детски бюфет, столчета и маси  

 Пушенето в залата е забранено  
 



Български а ла карт ресторант „Старата къща“  
Тематичен А ла карт ресторант, предлагащ традиционни български ястия. Всички гости могат да се насладят 
на вкусни специалитети в типична българска обстановка.  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30  

 Капацитет: 60 места  

 А ла картно обслужване с традиционна българска кухня  

 Напитки – минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино  

 Детско меню и детски столчета  

 Изисква предварителна резервация  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон! 

Азиатски а ла карт ресторант „Азия“  
Кулинарно пътешествие в Далечния изток в изискана обстановка и с дискретно обслужване.  
Работно време: Вечеря 18:30 – 21:30  

 Капацитет: 54 места  

 Селекция от кулинарни азиатски специалитети  

 Напитки – минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино  

 Детско меню и детски столчета  

 Изисква предварителна резервация  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон! 

 
А ла карт ресторант „Тех-Мех“  
Открит ресторант, който предлага кулинарно пътешествие до Мексико.  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30  

 Капацитет: 60 места  

 А ла картно обслужване, типични мексикански изкушения  

 Напитки – минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино  

 Детско меню и детски столчета  

 Изисква предварителна резервация  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон! 

Обновена програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а-ла-карт ресторанти с 
разнообразна кухня за нашите гости – Български, Азиатски, Тех Мех и Родизио кухня, избрани ресторанти в 
Метропол – Монго кухня и Фюжън ресторант (срещу допълнително заплащане); Вистамар – а ла карт вечеря 
в обособен кът за общуване „Софра“, Италиански и Класически а ла карт ресторанти.  
Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид без аналог по българското Черноморие! 

 
 

 
 



Барове – част от Ол инклузив база 
 
Бар басейн  
Разположен до изкуствения водопад на основния външен басейн. Работно време: 10:00 – 19:00  

 Капацитет: 40 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 бар  
 

Бар Салон  
Просторен и модерно обзаведен амфитеатрален салон, разположен 
на 3 нива, с голяма сцена и дансинг за вечерни шоу спектакли. Пред 
бар салона се намира допълнителна тераса на 2 нива.  
Работно време:  
19:00 – 24:00  
 

Капацитет: 400 места във вътрешна зала и 80 на тераса  

 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 бар  
 
Релакс бар  
Прекрасно място да прекарате вечерта и да се насладите на 
обстановката.  
Работно време:  
00:30 – 07:30  
 

Капацитет: 60 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 бар  
 
Среднощен снак  
Работно време:  
23:30 – 00:30 бюфет  
 

Сладкарница  
Разположена на открито до Бар салона.  
Работно време:  
10:00 – 12:00  
14:30 – 17:00  

Ultra All inclusive формулата включва торти, сладкиши, кремове, тарталети и сладолед, минерална вода, 
безалкохолни напитки, кафе и чай.  
 
Бар на плажа  
Плажът на Грифид хотели се намира пред хотел Грифид Вистамар..  
Работно време:  



10:00 – 17:00  

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

 Обслужване на бар  

 

 
 

Басейни и Релакс център 
 

Външни басейни:  
Работно време:  
08:00 – 18:00  

Басейн - тип лагуна с джакузи  

 Класически басейн с размери: Ш 12.00 м./ Д 25.00 м.  

 Слънчеви тераси около басейните  

 Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

 Спасител  
 

Вътрешен басейн:  
Работно време:  
08:00 – 18:00  

 Отопляем  

 Размери: Ш 13.00 м./ Д 30.00 м.  

 Безплатно джакузи  

 Безплатни шезлонги и хавлии  

  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! 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. 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, фризьорски салон са срещу 
допълнително заплащане!  

  Хамам и парна баня, две сауни, хидромасажна вана, масаж с вулканични камъни, процедури с кал  

  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 и анимация 
 
WELL FIT ZONE  
Професионален екип от аниматори се грижи за вашия приятен престой и активна почивка в хотел Болеро:  

 Гимнастика, аеробика, пприключенски походи, скандинавско ходене, гимнастика с тежести, гимнастика на 
гърба, Тае-бо, Йога  

 Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол, тенис корт, футбол, Foot tennis, маса за пинг понг, 
игрище за Human soccer  

 Аквагимнастика, водно бягане, водно поло  

 Фитнес  

 Дартс  

  Бочиа  

  Колоездачни турове  

  Уроци по танци  

  Стрелба с пушка и лък  

 

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

The BulletBOWL™ – със стръмно над 12 м. спускане през 88 м. от тунели и компактна водна въртележка, 
тази пързалка дава несравнимо турбулентно усещане.  

 Ежедневни вечерни програми  

Тематични барбекю вечери (юли-август)  

 Диско  

 Анимационна програма за тийнейджъри (от 12 до 17 години) с различни спортни активности  

 Грифид Мини Клуб под формата на пиратски кораб предлага 200 кв.м за забавление на най-малките, 
включващи 2 помещения, открита веранда и площадка с атракции за децата. Всичко това сред зеленината на 
естествен парк. 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 с любими 
детски герои.  
Работно време:  
10:00 – 13:00 15:00 – 17:00  

 За деца от 4 до 12 години  

 Мини диско – всеки ден  

 Детско шоу веднъж на 2 седмици  



 Редовни тематични дни и занимания- безплатно  

 Специални детски партита - срещу заплащане, с предварителна резервация  

 
 

Платени услуги 
 

 Закрит паркинг – ограничен брой места  

 Всички процедури в релакс центъра  

 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  

 Билярд  

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

 

Конференции и мероприятия 
 

Хотелът разполага с 4 модерно оборудвани конферентни зали:  

 Kонферентна зала „БЪЛГАРИЯ“ - до 120 госта  

 Конферентна зала „СОФИЯ“ – до 40 госта  

 Конферентна зала „ВАРНА“ - до 16 госта  

 Бар салон Грифид Болеро – до 400 души  
 
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  
 

 

 


