
BOHEMIA SUITES & SPA

Hotel Bohemia Suites & Spa ***** je sofistikovaná oáza pre dospelých, ktorá je 
obklopená iba sopeènou krásou Gran Canarie. Tento dizajnový hotel kombinuje luxus s 
multifunkèným prostredím. Poloha hotela ponúka k¾udné prostredie, aby si hostia mohli 
dopria� relax v úplnom pokoji a súkromí. V tomto elegantnom hoteli sa hostia ocitnú v 
prostredí, ktoré je dokonale zladené s okolím. Klienti majú možnos� vychutna� si kúpele 
Siam s najlepšími thajskými masážami, relaxova� v izbách inšpirovaných mandalou, 
obèerstvi� sa v okúzlujúcej reštaurácii a salóniku s úchvatným 360 ° panoramatickýcm 
výh¾adom na Atlantický oceán a duny Maspalomas na jednej strane a hory na druhej 
strane. Pozornos� personálu zabezpeèuje pre každého hos�a osobitný zážitok. Spojenie 
otvoreného bohémského prostredia a  ducha plného pozitívnej energie a š�astia je 
zárukou dokonalej dovolenky.

Poloha hotela:

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie 

vzdialenos� od pláže  100 m
vzdialenos� od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 100 m 

Dvojlôžková izba deluxe garden view
2(28m ) Luxusne pohodlné, funkèné a štýlové izby. Okná od 

podlahy až po strop prenášajú tropickú scénu do interiéru a 
integrujú zariadený balkón úplne do zby. WIFI na celom 
ostrove s 4G tabletovým zariadením, vysokorýchlostný 
prístup k internetu, najmodernejší zábavný systém s 27 
"Apple® iMac, dokovacou stanicou pre iPod, DVD / CD 
prehrávaèom a filmom na želanie, Náladový systém 
osvetlenia, kúpe¾òové vybavenie Molton Brown®, vybavenie 
na prípravu èaju a kávy, welcome drink & ovocie v izbe pri 
príchode, denne pripravená plážová taška, vístup do wellness 
a fitness.
Obsadite¾nos�:

Rovnaké ako deluxe garden view. Boèný výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos�:

Junior suita garden view
Umiestnené sú na 4. až 7. poschodí. Táto priestranná 

a dobre navrhnutá suita je doplnená ve¾kou vonkajšou 
terasou. Izba je rozdelená na spaciu a dennú obývaciu èas�. 
Na terase je okrem stolièiek aj dvojlôžko na slnenie.  Ostatné 
vybavenie ako v dvojlôžkovej izbe de luxe.
Obsadite¾nos�:

Junior suita ocean view
Rovnaké vybavenie ako garden view suita s terasou s 
výh¾adom na oceán.
Obsadite¾nos�: 

Strešná reštaurácia s 360° nádherným panoramatickým 
výh¾adom na Atlantický oceán a masív Dunas Maspalomas. 
Veèer je otvorená aj ako a-la-carte reštaurácia 
ponúkajúca jednu z najlepších kuchýò na ostrove. Ateliérový 
koktailový bar je jedineèné miesto s úchvatnými 
panoramatickými výh¾admi na Atlantický oceán a duny 
Maspalomas na jednej strane a hory na druhej strane. Ateliér 
je miestom, kde sa môžete zapoji� do tvorby rôznych 
predmetov inšpirovaných východnými kultúrami Siam SPA 
ponúka autentický thajský luxus na ploche 600 m2. 
Personálponúka kúpe¾né menu od pôvodných thajských 
masáží až po relaxaèné balijské procedúry. K dispozícii je aj 
luxusný Hammam. SPA je otvorené aj pre nehotelových hostí. 
V hotelovej záhrade s krá¾ovskými palmami a ïalšími 
exotickými rastlinami je hos�om k dispozícii 20m bazén so 
sladkou vodou a vodnými tryskami. Obèerstvenie pri bazéne 
ponúka Saphire pool bar. Hos�om je k dispozícii hotelové 
wellness centrum so suchou saunou, parným kúpe¾om, 
¾adovou fontánou, slneènou terasou a fitness.

Široká prírodná pláž Playa del Inglés a pozvo¾ným vstupom 
do mora, lehátka a slneèníky za poplatok.

denné a veèerné animaèné programy organizované hotelom, 
fitness, sauna, parná sauna.

Siam SPA, lieèebné a skráš¾ujúce procedúry.

Polpenzia
raòajky formou bufetu, veèere formou bufetu alebo a-la-carte 
Nápoje nie sú súèas�ou polpenzie.

–

Dvojlôžková izba deluxe side ocean view

Dvojlôžková izba deluxe ocean view
Rovnaké ako deluxe garden view. Výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos�:

2(59m ) 

pre verejnos� 

Raòajky
raòajky formou bufetu

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,9 / 6,0

30 km free free2 km100 m100 m100 m free free
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