
 

 

Грифид хотел Фореста *** 
Златни пясъци, Варна, България 
 
Грифид Фореста е 3–звезден, ол инклузив хотел само за възрастни (16+ год.), който предлага спокоен и 
уютен отдих в приветлива обстановка. Най-малкият член на Грифид хотели съчетава спокойствието сред 
естествена зеленина и гостоприемна атмосфера. 
 
 Нови Акценти  

 Само за възрастни (16+ години)  

 Ежеседмични развлечения и активности (кулинарни курсове, жива музика няколко дни в седмицата, 
скандинавско ходене и приключенски разходки в национален парк “Златни Пясъци“ с водач)  

 Велосипед под наем безплатно до 4 часа на ден (изисква се предварителна резервация)  

 Барбекю вечери (юли и август)  

 Паркинг (срещу заплащане)  
 
 

 Обща информация  
 Ол инклузив база  

 3-етажна сграда  

 800 м от плажа  

 15 км от Варна  

 30км от летище Варна  

 800м от центъра на комплекса  

 800м от търговски обекти  

 20м от автобусна спирка  

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

 24ч-обслужване на рецепциия & 24ч - охрана  

 Основен ресторант, Снак меню, Сладки изкушения следобед  

 Лоби бар, Бар на басейна, Бар на плажа, които предлагат разнообразие от местни и вностни алкохолни и 
безалкохолни напитки  

 Сандвичи за плажа – предварително записване - безплатно  

 Вечеря в а ла карт ресторант в хотел Грифид Арабела (български или италиански или азиатски), веднъж за 7 
дневен престой ( с предварителна резервация)  

 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  

Лекар  

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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 Фитнес, Уелнес и релакс център (в хотел Грифид Арабела, допълнително заплащане)  

 Компютърна зала с интернет (срещу допълнително заплащане)  

 Опция за предоставяне на офис места за работа  

 Безплатно ползване на Фитнес център в Грифид Арабела (на 20мин разстояние от хотела  

 
 

Стаи 

 

Двойни стаи с гледка към басейна: 29 м2. 2+0, 3+0.  

 
Настаняване 

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

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

 46 хотелски стаи с гледка към басейна  

 Всички бани са с душ  

Мивка с огледало, оптично отделена от стаята  

Сешоар  

Международна телефонна линия  

Централна климатична система  

 Сателитна телевизия  

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

Меню за различни видове възглавници  
 
Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са взависимост заетостта на хотела и са срещу 

допълнително заплащане! 

 
 

Ресторанти – част от Ол инклузив база 
 
Основен ресторант  
Работно време:  
Закуска 07:30 – 10:00 бюфет  
Континентална закуска 10:00 – 12:00 с обслужване  
Обяд 12:30 – 14:00 бюфет  
Вечеря 18:00 – 21:30 бюфет  

Бюфет за закуска, обяд и вечеря  

Разнообразие от кулинарни изкушения  

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



Тематични вечери – 2 пъти в седмицата  

Пушенето не е разрешено  
 
Дрес код за вечеря- подходящо облекло 
 
Снак ресторант  
Работно време:  
Следобеден снак 15:00 – 17:00  

С обслужване  

Сандвичи  
 

 

Барове – част от Ол инклузив база 

 
Лоби бар  
Работно време:  
10:00 – 24:00  
Кафе, чай, сладки 17:00 – 18:00  

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 на басейна  
Работно време:  
Напитки 10:00 – 18:00 (в работно време на басейна)  
Сладолед 15:00 – 18:00  

Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, безалкохолни напитки, наливна бира  

На самообслужване  
 
Бар на плажа  
Работно време:  
10:00-17:00 с обслужване на бара  

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

Басейн & Уелнес 

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

слънчева тераса около басейна  

безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  

спасител  
 
Пакет услуги на плажа – включен в цената на инклузива:  
Един чадър и два шезлонга (с шалте) на стая на Грифид плаж! Чадър + шезлонг ползват само пълноплащащи 
гости! 



 
 

Уелнес и релакс 
 
Уелнес център ( в хотел Грифид Арабела) – срещу допълнително заплащане  
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  

Тенис на маса, дартс – безплатни  

Велосипед под наем *безплатна промоция - до 4 часа на ден  

Фитнес с панорамен изглед в Грифид Арабела (на 20 мин. разстояние от хотела)  
 
Барбекю вечери (юли и август) 
 
 
 

Платени услуги 
Паркинг – ограничен брой места  

Сейф в стаята  

Спа процедури в релакс центъра  

  Процедури във фризьорски салон  

Винена селекция във всички ресторанти  

Велосипед под наем *безплатно до 4 часа на ден  
 
 

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  


