
BULL COSTA CANARIA & SPA

Hotel Costa Canaria & Spa ****, ktorý je urèený len pre dospelých, sa nachádza na pláži 
Playa de San Agustín, na juhu ostrova Gran Canaria. Hotel má priamy prístup na pláž a 
promenádu, ktorou sa pešo dostanete k ïalším rekreaèným zariadeniam, nieko¾kým 
nákupným centrám a obchodom a plážam Playa de Las Burras, Playa del Inglés a 
Maspalomas. Hotel Costa Canaria & Spa **** je jediný hotel pri pláži v San Agustín s 
kúpe¾ným zariadením zahrnutým v cene akéhoko¾vek typu ubytovania. Môžete tak 
relaxova� po všetkých stránkach bez toho, aby ste museli opusti� hotel. Hotel je 
ideálnym prostredím pre odpútanie sa od stresu každodenného života. Hotel akceptuje 
iba hostí starších ako 18 rokov. Hotel odporúèame klientom, ktorý majú záujem o pobyt 
blízko pláže v hoteli s nadštandardnými službami.

Poloha hotela:

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie 

vzdialenos� od pláže  0 m
vzdialenos� od letiska – 25 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 100 m 

Dvojlôžková izba economy štandard
Elegantne zariadená klimatizovaná izba, má vo svojom 
vybavení televíziu so satelitnými programami, telefón, rádio, 
bezplatné Wi-Fi pripojenie k internetu, minibar (za  
poplatok), trezor (za poplatok), kúpe¾òu s WC a sušièom 
vlasov. Balkón alebo terasa majú výh¾ad do záhrady
Obsadite¾nos�:

Dvojlôžková izba s boèným výh¾adom na oceán
Základné vybavenie má rovnaké ako dvojlôžková izba 
economy štandard, izby sa nachádzajú v boènom krídle. 
Balkón s boèným výh¾adom na more.
Obsadite¾nos�:

Dvojlôžková izba s výh¾adom na oceán

Obsadite¾nos�:

 

Celý komplex má 223 izieb na siedmich poschodiach a 15 
luxusných bungalovov. K dispozícii je vstupná hala s 
recepciou, vý�ahy, internetový terminál a wi-fi, reštaurácia s 
terasou, bary. V subtropickej záhrade sa nachádzajú 2 bazény 
(1 vyhrievaný), jacuzzi, bar pri bazéne, terasa s lehátkami a 
slneèníkmi zdarma, plážové osušky na kauciu. Na streche 
hotela sa nachádza slneèná terasa s nudistickou zónou.

Široká prírodná pláž s tmavým pieskom a pozvo¾ným 
vstupom do mora priamo pri hoteli, lehátka a slneèníky za 
poplatok. Pláž Playa del Inglés je vzdialená cca 3 km.

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

biliard, tenis, masáže, lieèebné a skráš¾ujúce procedúry.

Polpenzia
raòajky a veèere formou bufetu. Nápoje nie sú súèas�ou 
polpenzie.

All inclusive
- raòajky, obedy a veèere formou bufetových stolov
- miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, voda, káva a èaj 
pod¾a nápojového lístka od 10:30 do 24:00 h
- neskoré raòajky 10:30 až 13:00 h. 
- sendvièe 10:30 až 13:00 ha 21:00 až 24: 00 h
- èaj, káva a koláèe 15:30 až 18:00 h
Služby all inclusive je možné èerpa� na miestach a v èasoch 
urèených hotelom.

–

Základné vybavenie má rovnaké ako dvojlôžková izba 
economy štandard, izby majú balkón s priamym výh¾adom na 
oceán.

Dvojlôžková izba planta alta
Základné vybavenie má rovnaké ako dvojlôžková izba 
economy štandard, izby majú balkón s priamym výh¾adom na 
oceán, nachádzajú sa na najvyššom poschodí hotela.
Obsadite¾nos�:

Suita pool view
Elegantne zariadená klimatizovaná plne vybavená izba  
kombinovaná s obývacou izbou s posedením, terasa s 
výh¾adom na bazén a do záhrady. Izby sa nachádzajú v 
bungalovoch rozmiestnených v záhrade okolo bazéna.
Obsadite¾nos�:

Suita deluxe ocean view
Základné vybavenie má rovnaké ako suita pool view, privátna 
terasa so vírivkou s výh¾adom na oceán. Izby sa nachádzajú v 
bungalovoch rozmiestnených v blízkosti pláže.
Obsadite¾nos�: 

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,7 / 6,0

25 km free free5 km0 m100 m100 m free free
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