
 

 
  
 

Грифид хотел Енканто Бийч ****  
Златни пясъци, Варна, България  
 
 През 2016 г. хотел Енканто Бийч е включен в семейството на Грифид хотели. Отлично 
местоположение в тихата част на курорта Златни пясъци, само на няколко стъпки от 
плажа, разкриващо невероятна гледка към хоризонта. Със своя стилен дизайн, вдъхновен от 
колоритността на лятото и блясъка на морето, хотелът обещава приятни моменти и 
спокойствие. Чудесна възможност за допълнителен комфорт по време на лятната почивка с 
резервиране на WELL-FIT Грифид концептна стая, предлагаща повече удобства и ексклузивно 
обслужване. Пълна програма за релакс и детокс на тялото и ума в уникалния иновативен 
МедиСпа център - 4 етажа, с най-модерно оборудване. 
 

 Нови акценти  
 НОВО: МедиСпа Енканто Бийч е член на Български съюз по балнеология и спа туризъм  

 NEW: ДЕТОКС стая на пълен пансион детокс меню ( 1250 - 1400kcal )  

 НОВО: Уютна сладкарница, с гледка към морето с тераса  

 НОВО: Скай Лаундж-бар : реновиран през 2020 - Насладете се на впечатляващата гледка, докато на 
Ваше разположение са звездна колекция от ръчно-приготвени коктейли, алкохолни напитки и вино, 
сервирани с полъха на морския бриз. Скай барът е перфектното място да се отпуснете след ден прекаран 
на плажа, да се насладите на напитки по залез придружени от музика и перфектната морска гледка. ( 
Вечер; срещу допълнително заплащане ). Безплатен достъп за гости, резервирали WELL FIT стаи ( вкл. 
студена късна закуска и напитки вечер )  

 НОВО: Лаундж с избор от настолни игри, книги и кафе-чай станции  

 НОВО: Фитнес студио, оборудвано с уреди Technogym, с работно време от 06:00 до 21:00 часа  

 Всички гости получават безплатен достъп до удобствата на SPA Circuit: сауни, парна баня, леден 
фонтан, Кнайп пътека, вътрешен басейн с гледка към морето и релакс зона.  
 

Обща информация  
 24 часа УЛТРА ол инклузив база  

 7-етажна сграда  

 Само на няколко стъпки от плажа  

 15км от гр.Варна  

 30км от летище Варна  

 1500м от центъра на комплекса  

 800м от търговски център  

 1700м от автобусна спирка  

 Говорими езици: Български, Английски, Немски, Френски, Руски  

 24- часа обслужване на рецепция & 24 часа охрана  

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

 Основен ресторант, а ла карт ресторант / Средиземноморско и Българско меню /, Здравословен а ла 
карт ресторант/ срещу доп.заплащане /, Бийч клуб а ла карт ресторант, Снак ресторант, Среднощен снак, 
Сладкарница  

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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 Лоби бар, Бар на инфинити басейн, Плажен бар, Скай - Лаундж бар ( безплатен достъп за всички гости с 
резервации за WELL FIT стаи ), предлагат разнообразие от местни и вносни алкохолни и 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  

Rent-a-car услуги  

Пране и гладене  

Обмяна на валута  

Лекар  

МЕДИ СПА център с 32 помещения за различни видове процедури и терапии ( 2300 кв. м ) и фитнес  

 Анимация, спортни активитети, забавна програма за възрастни и деца  

 Сертификат на Travelife  

 
 

Стаи: 

 

 Двойна стая с гледка парк/море – 2+0, 2+1, 3+0. App. 22 m2.  

 Фамилни стаи с гледка парк/море – 2+1, 2+2, 3+0, 3+1. App.35 m2.  

 Well fit (концептна) двойна стая – 2+0, 2+1, 3+0. App.22 m2. Халати и чехли. Безплатен сет за кафе и чай. 
Подарък за добре дошли. Безплатно ранно настаняване и късно освобождаване на стаята, според 
възможността на хотела.  

 Well fit (концептна) фамилна стая - 2+1, 2+2, 3+0, 3+1. App.42 m2. Халати и чехли. Безплатен сет за кафе 
и чай. Безплатно ранно настаняване и късно освобождаване на стаята, според възможността на хотела.  

 
Настаняване 

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

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

 2018 обновяване на всички стаи и нова концепция  

 266 стаи с гледка към парка и морска гледка  

 Фамилни стаи с гледка към парка и морска гледка, съдържат спалня и мултифункционална стая с две 
единични легла  

 Всички стаи са с баня с душ  

 Сешоар & 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 ламинат  

 Балкон  

 Сет за кафе и чай във всички стаи / безплатно /  

 Меню за различни видове възглавници  



 Меню за топ матрак – със запитване  

 Кошара за бебе – безплатно  
 
Всички гости имат включен безплатен достъп до SPA Circuit: сауни, парна баня, леден фонтан, Кнайп 
пътека, закрит басейн и зона за релакс.  
Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са взависимост заетостта на хотела и са срещу 
допълнително заплащане! 
 
 

Грифид Енканто Бийч представя 
 

ГРИФИД Концептни стаи Well-Fit:  

 Разположени на висок етаж с фронтален изглед към морето;  

 Сейф в стаята;  

 Чехли и халат  

  Кафе машина с капсули ( ежедневно зареждане )  

  Маркови тоалетни принадлежности "RITUALS"  

  НОВО! Спортна напитка в мини бар  

 НОВО! Грифид подарък за добре дошли  

 Кулинарно изкушение в стаята за късно-пристигащите гости;  

 Приоритетен чек-ин и опция късно освобождаване без доплащане ( при възможност, според заетостта 
)  

 Ежедневно Turn down обслужване  

 НОВО! Грифид аромат ( срещу допълнително заплащане )  

 НОВО! Континентална закуска „Под звездите“ лаундж, вкл. напитки и премиум коктейли сред 
чувството на безкрай под небето и звездите и впечатляващата панорамна морска гледка.  

 НОВО! Вечеря в THE BEACH CLUB а ла карт ресторант ( с предварителна резервация )  

 Обособена, привилегирована плажна зона с обслужване близо до плажния/снак бара  

 Специалист Връзки с гостите, който отзивчиво ще ви помогне за организирането на Вашата почивка с 
резервация на вечеря/спа/турове/специални поводи  

 Ексклузивен достъп до обособена слънчева тераса на инфинити басейн с бар обслужване и спираща 
дъха гледка, джакузи, шатри, шезлонги и чадъри.  

 НОВО! DAY SPA в МедиСПА център ( веднъж на престой всички процедури през деня с 20% намаление )  

 НОВО! Лична среща с фитнес инструктор във Фитнес Студиото  

  Скандинавско ходене и поход до природен парк „Златни пясъци“  

 НОВО! Йога по изгрев (срещу допълнително заплащане)  
 

 

Ресторанти – част от УЛТРА ол инклузив база 
 
Основен ресторант  
Основен ресторант с просторна зала с открита тераса 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  



 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) 
 
А ла карт ресторант Енканто Бийч  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт обслужване  

 Средиземноморска кухня и българско меню  

 А ла карт обслужване, с предварителна резервация  

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

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Задължителен дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон 
 
Здравословна храна А ла карт ресторант  
Работно време:  
Вечеря 07:30 – 18:00 с обслужване  

 Детокс и здравословно меню  

 А ла карт обслужване, с предварителна резервация и срещу допълнително заплащане  
 
Снак ресторант на плажа  
Работно време:  
Континентална закуска 10:00 – 12:00 с обслужване  
Следобеден снак 12:00 – 17:00 обслужване на бар  

 Предлага сандвичи, пица, дюнер, бургери, гофрети  
 
BEACH CLUB а ла карт ресторант  
Работно време:  
19:00 – 22:30 с обслужване  

 Средиземноморска кухня и иновативна Барбекю концепция  

 С предварителна резервация, срещу заплащане  

 Пушенето в залата не е разрешено  
 
Безплатен достъп за гости от WELL FIT стаи (с предварителна резервация) 

 
 

Барове – част от УЛТРА ол инклузив база 
 
Лоби бар с тераса с морска гледка  
Работно време:  
00:00 – 24: 00 обслужване на бар  



 Формулата 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  
 
Бар на тераса на инфинити басейн  
Работно време:  
10:00 – 17:00 обслужване на бар  

 Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, местни алкохолни и безалкохолни напитки, 
коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай  
 
Среднощен снак  
Работно време:  
23:30 – 00:30  
Плажен бар  
 
Работно време:  
10:00 – 17:00 обслужване на бар  

 Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, местни алкохолни и безалкохолни напитки, 
коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай  
 
Скай - Лаундж бар  
Работно време:  
20:00 – 23:00 обслужване на бар  

 Скай барът предлага колекция от ръчно-приготвени коктейли, алкохолни напитки и вино, сервирани с 
полъха на морския бриз ( срещу заплащане )  
 
Безплатен достъп за гости от WELL FIT стаи ( с предварителна резервация ) 
 
Уютна сладкарница с тераса с морска гледка  
Работно време:  
15:00 – 17:00 обслужване на бар  

 

 
Басейни и МедиСпа Център 

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

 Слънчева тераса около басейна  

 Бар  

 Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

 Спасител  

 Обособена отделна зона с шезлонги и шатри на терасата на инфинити басейна, джакузи безплатно за 
всички гости с резервация за WELL FIT стаи  
 
Вътрешен басейн със стъклен покрив и стени:  
Работно време:  
09:00 – 18:00  



 Обща площ с размери около 140 кв.м. и дълбочина между 1.20 м. и 1.50 м.  

 Отопляем  

 Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

 Спасител  
 
Детски басейн с пързалки (50 м. от входа на хотела):  
Работно време:  
09:00 – 18:00  

 Мини аква парк  

 40cm дълбочина на басейна  

 Слънчева тераса около басейна  

 Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

 Спасител  
 
Включени плажни услуги за всички гости на Грифид Енканто Бийч:  
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!  
Обособена плажна зона само за Грифид WELL FIT концептни стаи. 

 
 

Уелнес и Релакс 
 
МЕДИ СПА център с 32 помещения за различни видове процедури и терапии ( 2300 кв. М )  
Разнообразие от програми за здраве, релакс, детокс, уелнес и възстановяване.  
Работно време:  
08:00 – 19:30  
 

 AQUAtic етаж  
Калолечение и терапии, водни процедури, висококласно професионалнo оборудване от немска 
компания "Unbescheiden" - електрогалванични, хидромасажни, подводни масажни вани ( тангенторни ), 
четириклетъчна вана, сухи плаващи легла ( легла за суха флотация „Jovance“ ), фанго - парафин, душ 
Шарко и колонотерапия.  
 

 SPA Circuit  
Три различни сауни - арома, инфрачервена и финландска, парна баня, хамам, леден фонтан, ведро за 
шоков душ, Кнайп пътека, вътрешен отопляем басейн и акватоничен басейн с релакс зона.  
 

 VITAlity етаж  
Кабинет за Шиацу масаж, зала за физиотерапия оборудвана с ултра звук, магнитотерапия, кислородно 
лечение, пресотерапия, боди формер, рефлексорен масажор, инфра червена лампа, електрофореза, 
вакумен масаж и интерферентен ток, инхалатор, лампа биоптрон, апарат за криотерапия, козметичен 
салон и студио за красота.  
 
* Всички процедури в МедиСпа център и фризьорски салон са срещу допълнително заплащане! 
 

 
 



Спорт и анимация 
 

FIT & FUN Зона  
Фитнес център с гледка към морето  
Работно време:  
06:00 – 21:00  

 Професионално фитнес оборудване от Technogym  

 Климатик  

 Безплтен достъп за всички гости  
 
WELL FIT Зона  
Спортни активитети на открито:  
• Гимнастика, Аеробика, Йога, Зумба  

 Плажен волейбол  

 Бочиа  

 Дартс  

 Водна гимнастика  
 
“Soft” анимация  
Вечерни шоу програми и жива музика  
Тематични партита ( на плажа и около басейна ) през юли и август 
 
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  

 Детски басейн с пързалки ( 50 м. от входа на хотела )  
 

 
Платени услуги 

 

 Паркинг – ограничен брой места  

 Rent-a-car  

 Сейф в стаята  

 Спа процедури в МедиСпа центъра  

 Процедури във фризьорски салон  

 Винена селекция във всички ресторанти  

 Детегледачка ( за деца над 4 години)  

 Детски колички и baby phone ( по запитване )  

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

 
 
 



Конференции и мероприятия: 
 

Хотелът разполага с модерно обзаведена конферентна зала с панорамна гледка към морето  
• Kонферентна зала - капацитет 80 души  
• Зала за приятни коктейли и организирани събития  
 
Кафе паузи, аудио-визуално оборудване, флип чарт и допълнителни услуги.  
 
 

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  
 
 


