Уважаеми Клиенти,

Екипът на ГРИФИД ХОТЕЛИ има удоволствието да Ви представи своята оферта за Хотел Болеро ЛЯТО
2016!
Потопете се отново в света на Грифид Хотели с най-добрата Ultra All Inclusive формула за почивка!
Грифид Хотел Болеро ****
Тип стая

08/05– 23/05
27/09 - 10/10

24/05 – 13/06
09/09 – 26/09

14/06 – 06/07
26/08 - 08/09

07/07 – 25/08

Двойна стая

42

67

81

98

Единична стая

44

78

98

144

Двойна Делукс стая

45

72

84

102

Цените са на човек, на ден, в Евро на база Ultra All Inclusive; Включват ДДС, застраховка и курортна такса;
Намаления за възрастни и деца:
 Деца 0-1,99 се настаняват безплатно;
 Дете от 2 до 11.99 на допълнително легло в двойна стая с двама възрастни се настанява безплатно;
 Възрастен ( над 12 ) на допълнително легло в двойна стая - 30 % намаление;
 1 възрастен + 1-во дете на редовно легло – детето се таксува с 50% намаление; 2-ро дете на допълнително легло – 50% намаление;
 1 възрастен с дете до 1.99 г. се таксува за Единична стая;

Грифид Хотел Болеро ще Ви очарова с отличната си Ultra All Inclusive формула, с високи стандарти за обслужване, качество и комфорт, които ще

надминат Вашите очаквания!
Дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон

НОВО през 2016:
 Безплатен Интернет за всички гости на хотела
 Грифид талисман – Грифи/Griffi – новият любим приятел на децата
 Грифид здравословни програми
o Нови фитнес занимания – Фитбол, Релаксираща разходка по плажа, Скандинавско ходене, Разходка в гората
o Нови детокс програми (срещу заплащане)
 Открийте Грифид здравословна линия (2-дневен пакет)
 Грифид бърз детокс (5-дневен пакет)
 Грифид интензивен детокс и намаляване на тегло (7-дневен пакет)
o Ново здравословно хранене – без глутен, кисело мляко с лимец, смути с чиа, ястия с киноа, елда със зеленчуци и други
 Грифид голф пакет – еднодневни и няколкодневни голф пакети (на преференциални цени), трансфери и други услуги, съвместно с трите найдобри голф комплекси по българското Черноморие
Още през 2016:
 Новият и уникален 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 400м
вълнуващо спускане. Съблекални и сейфове са на разположение на посетителите безплатно. Пързалките:
o The PIPEline™ - Класическа атракция с над 168м тунели и скоростни участъци
o The TOPSY-TURVY™ (Пързалка Торнадо) - 3 открити зони, всяка ориентирана по различен начин за уникално изживяване ускоряват
спускането от над 158м закрити и открити улеи, проектирани по технологията Прослайд PIPEline™. Общото спускане на пързалката е
∗

Отворен от Юни до Септември, в определени часове и при благоприятни климатични условия












надхвърля 12м по вертикала. Пързалка без аналог в Европа.
o The BulletBOWL™ – със стръмно над 12м спускане през 88 м от тунели и компактна водна въртележка, тази пързалка дава несравнимо
турболентно усещане.
Новият 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 в
любими детски герои.
Джаги с хора (Human Soccer) – популярната в Европа игра за всички възрасти е на разположение за нашите гости на специалното игрище с
капацитет за 10 играчи.
Програма Grifid Dine Around – широк и напълно безплатен избор от а-ла-карт ресторанти с 10 типа кухня и тематични вечери за нашите гости, в
т.ч. Фюжън (9-степенно дегустационно меню, молекулярна кухня), Италианска, Българска, Азиатска, Испанска, Мексиканска, Родизио,
Тракийска, Рибна & Грил. Истинско кулинарно околосветско пътешествие с Грифид без аналог по българското Черноморие!
Програма Грифид лоялен клиент с бонуси за лоялните ни гости
Телевизори с плосък екран във всички стаи
Кулинарни уроци
Детско меню във всички А-ла-карт ресторанти
Меню възглавници

Платени услуги в Грифид Хотел Болеро:
Паркинг и подземен гараж; сейф в стаята; СПА услуги; Сауна; Хамам; Салон за красота; билярд; уроци по тенис за възрастни и деца; колелета под
наем; рент а кар;

Отдел Маркетинг и Продажби
Тел: 052/ 39 49 72;

GSM: 0885/355 430
E-mail: reservations@grifidhotels.com

