
 

 

Грифид хотел Метропол ****  
Златни пясъци, Варна, България  
 
 Грифид Метропол е уникален продукт, част от семейството на Грифид хотели. Хотелът – Adults only 
(само за възрастни, 16+) предлага Premium all inclusive съчетан с а ла карт обслужване. Разположен на 
крайбрежната алея на Златни пясъци, делукс хотел, който привлича с отличното си местоположение и 
изискана обстановка за почивка. Изцяло обновен и с променен дизайн през 2013 година и предлага 
настаняване в модерно обзаведени стаи със спираща дъха гледка към морето.  
 
 

 Нови акценти  
НОВО: 2020 Реновиран бар на инфинити басейн  

НОВО: Безплатен достъп до фитнес студио в Енканто бийч МедиСпа център от 06:00 – 20:00ч.  

НОВО: Лична среща с фитнес инструктор във фитнеса на Енканто Бийч МЕДИ СПА  

НОВО: Премиум Dine Araund програма ( включва веднъж на престой вечеря във Фюжън ресторант Метропол 
и Скай ресторант “Pagur” във Вистамар; необходима е резервация )  

НОВО: Пикник за двойки ( срещу заплащане ) – Време само за вас!  

СПЕЦИАЛНО – Директен трансфер – летище Варна – хотел / хотел – летище Варна  

Здравословна линия в менюто на всички ресторанти  

Плажни шатри – с предварителна резервация и допълнително заплащане  

Маркови висококачествени консумативи за баня във всички стаи – „RITUALS“  

Био-басейн с дъно от естествени камъчета, изкуствен плаж и естествена среда  

Романтична вечеря на плажа пред хотела – изисква предварителна резервация и допълнително заплащане  

Тематични партита ( Барбекю вечери и плажни партита; юли-август )  

Лаундж бар на Грифид Метропол плаж  

Скай бар със спираща дъха панорамна гледка  

Селекция от висококачествени маркови български и чуждестранни вина във всички ресторанти  

Смути и инфузирана плодова вода на бар басейна  

Професионална вечерна програма  
 
 

 Обща информация  
PREMIUM All inclusive база, хотел само за възрастни ( 16+ )  

11 - етажна сграда  

Разположен на първа линия в комлект Златни пясъци  

15км от гр.Варна  

30км от летище Варна  

500м от центъра на курорта  

50м от търговски център  

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 

 

Рег. №00062 
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500м от автобусна спирка  

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

24 – часа обслужване на рецепция & 24 часа охрана  

Специалист Връзки с гостите – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен престой  

Основен ресторант/ за закуска и вечеря /, Фюжън а ла карт ресторант, Италиански а ла карт ресторант 
„Прего“ / за континентална закуска, обяд и тематични вечери Монгос, България, Родизио и Италия/, Премиум 
Dine Around програма  

Лоби/Пиано бар, Бар басейн, Скай бар, Лаундж бар на плажа, предлагат разнообразие от местни и вносни 
безалкохолни и алкохолни 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  

Доктор  

Фитнес, Уелнес и Релакс център  

Сертификат по Travelife  
 
 

Стаи 
 

Двойни стаи със странична морска гледка и директна морска гледка – 2+0, 3+0. Площ. 23 m2  

Джуниър суит апартамент с морска гледка – 2+0, 3+0. Площ. 38 m2.  

Апартамент с морска гледка – 2+0, 3+0. Площ. 55 m2.  

 
Настаняване 

 

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

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

129 хотелски стаи със странична морска гледка, директна морска гледка, джуниор апартаменти с морска 
гледка, апартаменти с морска гледка  

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 /  

Кафе машина с капсули във всички стаи / безплатно /  

Балкон  

Всички стаи са с мокет  



Маркови тоалетни принадлежности "RITUALS"  

Меню за различни видове възглавници  

Меню за топ матрак – със запитване  
 
Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са взависимост заетостта на хотела и са срещу 
допълнително заплащане! 
 

Ресторанти – част от УЛТРА ол инклузив база 
 
Основен ресторант  
Основен ресторант с просторна зала с открита тераса към басейна  
Работно време:  
Закуска 07:30 – 10: 00  
Вечеря 18:00 – 19:45 а ла карт обслужване  
20:15 – 21:45 а ла карт обслужване  

А ла карт обслужване  

Закуска, сервирана в комбинация от бюфет за студените ястия и а ла карт обслужване за топлите като омлет, 
палачинки, яйца и др.  

Включени напитки – фреш портокал, смути, вода, кафе и чай  

Кулинарни тематични вечери – 2 пъти в седмицата, а ла карт обслужване  

Вечеря – 2 сета  

Включени напитки – вода, сок, безалкохолни напитки, налична бира и вино, селекция от висококачествени 
маркови вносни и български вина във всички ресторанти  

Гала вечеря – веднъж на 10 дни  

Тематична вечеря – 2 дни в седмицата, а ла карт сервиз  

Пушенето в залата е забранено  
 
Задължителен дрес код за вечеря (за господата – дълъг панталон)  
 
Италиански а ла карт ресторант „Прего“  
Работно време:  
Континентална закуска 10:00 – 12:00 а ла карт обслужване  
Обяд 12:00 – 14:00 а ла карт обслужване  
Следобеден снак 14:00 – 17:00 а ла карт обслужване  
Вечеря 18:30 – 21:30 а ла карт обслужване  

Обяд с обедно меню  

Бюфет салати и плодове  

Снак : Пица, паста, салати, десерти, сладолед  

Тематични вечери: Монгос кухня, българска, Родизио и Италианска  

Напитки – мин.вода, безалкохолни напитки, вода и местно вино  

Италианска кухня – изисква предварителна резервация  

Пушенето в залата е забранено  
 
Фюжън а ла карт ресторант  
Несравнимо кулинарно предложение по Черноморието  
Работно време:  
Вечеря 18:30 – 22:00 а ла карт обслужване  

9- степенно дегустационно меню, фюжън и молекулярна кухня!  

Веднъж на престой  

С предварителна резервация  



 
Задължителен 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 – Азиатски и Тех Мех в хотел Болеро, избрани ресторанти в Метропол – 
ресторант Прего с тематични вечери (Италианска, Българска, Родизио кухня, Монго кухня) и Фюжън ресторант 
(срещу допълнително заплащане); Вистамар – а ла карт вечеря в обособен кът за общуване „Софра“ и 
Класически ресторант.  
Две ексклузивни предложения – по едно посещение на Фюжън ресторант в хотел Метропол и Скай ресторант 
„Пагур“ в хотел Вистамар.  
Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид без аналог по българското Черноморие! 
 

 

Барове – част от УЛТРА ол инклузив база 
 
Лоби – Пиано бар  
Работно време:  
Напитки 10:00 – 24:00  
Сладки, кафе и чай 15:00 – 17:00  

Premium all inclusive формула с местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, 
наливна бира и вино, кафе и чай, специална винена селекция на вносно и местно вино  

Музика на живо и вечерна програма ( професионални музиканти и танцьори )  

С обслужване  

Следобедни сладки  
 
Бар на басейна  
Работно време:  
Напитки 10:00 – 17:00  

Premium all inclusive формула с местни и вносни алкохолни напитки, безалкохолни, освежаващи коктейли, 
наливна бира, кафе и чай, инфузирана плодова вода и смути  

Обслужване на бара  
 
Скай бар  
Спираща дъха панорамна гледка и допълващи отдиха на нашите гости с иновативни коктейли  
Работно време:  
Напитки 20:00 – 24:00 
 
Лаундж Бар  
Разположен на плажа пред хотела  
Работно време:  
10:00 – 17:00  
11:00 – 16:00  
• Снакс ( студени сандвичи ) на бара  

• Свежи плодове се сервират до шезлонгите  
 

Басейни и Уелнес център 
 
Външен басейн с инфинити ефект  
Работно време:  
09:00 – 18:00  

Слънчева тераса до басейна  

Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии  



Спасител  
 
Външен био-басейн с дъно от естествени камъчета  
Работно време:  
09:00 – 18:00  

 Изкуствен плаж  

 Естествена среда  
Включени плажни услуги за всички гости на Грифид Метропол:  
Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на стая на разположение на плажа към хотела! Шезлонг и чадър са 
включени в цената за пълноплащащите гости! Следобед се сервират свежи плодове до шезлонгите.  
Плажни шатри – с предварителна резервация и допълнително заплащане. 
 
 

Уелнес и Релакс 
 
Услуги – Стаи за масаж, Сауна, Фризьорски салон, Релакс зона  
Работно време:  
09:00 – 18:00  
Всички услуги в Уелнес и Релакс центъра, вкл. сауна, парна баня, хамам, фризьорски салон са срещу 
допълнително заплащане!  

Сауна  

Релакс зона  

Фризьор, маникюр и педикюр  

Стаи за масаж, процедури за лице и тяло, селекция от спа ритуали  
 
 

Спорт и анимация 
 

Фитнес зала с климатик  

Фитнес Студио с инструктор (6:00-20:00) в Енканто МедиСпа  

Бочиа  

Фитнес активитети: релаксираща разходка по плажа, скандинавско ходене, приключенски походи  

Йога  

Колелета (допълнително заплащане)  

Well-fit зона – със степ аеробика, гимнастика  

Водна гимнастика  

Многофункционална площадка в Грифид Болеро с игрище за – футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт с 
безплатни ракети; изисква се предварителна резервация  

Площадка за Human Soccer (в Грифид Болеро) – популярна игра за всички възрасти, специална площадка с 
терен за 10 души  
 

Платени услуги 
Паркинг – лимитиран брой места  

Rent a car  

Спа услуги в Уелнес център  

Услугите в Козметичен салон  

Винена селекция във всички ресторанти  

Наем на колело (когато не е част от спортната анимационна програма)  



 
 

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  
 


