Уважаеми Клиенти,

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

49

64

78

92

Единична стая море

59

92

120

144

Джуниър апартамент

61

72

86

104

Хотел само за възрастни над 16 години!
Цените са на човек, на ден, в Евро на база Ultra All Inclusive; Включват ДДС, застраховка и курортна такса;
Намаления за възрастни:
 Възрастен на допълнително легло в Джуниър апартамент - 30 % намаление;

Грифид Хотел Метропол 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:
 Романтична вечеря на плажа пред хотела – след предварителна резервация и допълнително заплащане
 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:





Дневен бар на плажната зона за гостите на Грифид хотел Метропол
Скай бар със спираща дъха панорамна гледка
Well-Fit зона и игрище за боча
Био басейн с дъно от естествени камъчета обграден от зеленина и изкуствен плаж

 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
 Меню възглавници

Платени услуги в Грифид Хотел Метропол:
Паркинг; СПА услуги; Салон за красота; уроци по тенис; колелета под наем; рент а кар;

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

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

