
BULL ESCORIAL & SPA

Len pár krokov od pláže a blízko všetkého. Hotel Escorial & Spa *** sa nachádza 5 minút 
chôdze od veène živého Playa del Inglés, na juhu ostrova Gran Canaria a 30 minút 
chôdze od Národného parku Dunas Maspalomas. Je to ideálny prázdninový hotel, ktorý 
sa nachádza v jednej z najznámejších turistických oblastí Kanárskych ostrovov. Všetky 
izby v hoteli sú priestranné, pohodlné a ideálne pre relaxáciu. Majú vlastný balkón, 
dokonalý doplnok pre odpoèinok a naèerpanie síl. Špièková kuchyòa je ïalšou zo silných 
stránok hotela, pretože je pestrá a chutná. Do presláveného obchodného centra Yumbo 
sa dostanete pešo za 20 minút. Pláž v Playa del Inglés je dostupná pešo za 5 minút. 
Súèas�ou hotela je plne vybavené wellness centrum, prevažne len pre dospelých, 
ponúkajúce príjemný oddych v bazéne so sladkou vodou, fínskej saune a tureckých 
kúpe¾och.  Pre vyznavaèov nudizmu je k dispozícii slneèná terasa na streche hotela.

Poloha hotela

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie v cene

vzdialenos� od pláže  300 m
vzdialenos� od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 300 m (Tropical)

Izba
Dvojlôžkové izby (cca 32 m2), dláždená podlaha, sušiè vlasov, 
trezor (za poplatok), stropný ventilátor, písací stôl, telefón, 
chladnièka, WLAN / WiFi: bez poplatku, TV s plochou 
obrazovkou a satelitnými programami, kúpe¾òa, WC, balkón 
alebo terasa s posedením.

Hotel má 250 izieb na 8 poschodiach, lobby s recepciou, 
vý�ahy, lobby bar s TV kútom a terasou, internetové 
terminály a bezdrôtové pripojenie k internetu v celom hoteli 
(v cene) a reštaurácie. Vonku je k dispozícii bazén 
(vyhrievaný), vírivka, slneèná terasa a pool / snack barbar pri 
bazéne. Stolièky, lehátka a slneèníky v závislosti od 
dostupnosti zdarma, plážové uteráky (za kauciu alebo za 
poplatok). Na streche hotela sa nachádza slneèná terasa s 
nudistickou èas�ou, vírivkou, sprchovacím kútom a WC.

Nieko¾ko kilometrov dlhá pláž Playa del Inglés – Maspalomas 
s jemným svetlým pieskom a pozvo¾ným vstupom do mora. 
Ležadlá a slneèníky na pláži za poplatok.

animaèné denné a veèerné programy organizované hotelom, 
aerobik, boccia, lukostre¾ba, posilòovòa, bowling, minigolf, 
tenisový kurt, stolný futbal a stolný tenis
Vital Wellness centrum (denne 9.00 –- 19.00. Od 09.00 do 
12.00 rodiny s de�mi, od 12.,00 vstup od 18 rokov alebo od 12 
rokov v sprievode rodièov). Wellnes sa nachádza na 2 
podlažiach (slneèný sprchovací kút, UV solárium, sprchy so 
snehovými prehánkami, fínska sauna, parný kúpe¾ a bazén, 
relaxaèná miestnos� s vyhrievanými vodnými lôžkami, 
medijet masážne lôžko 1x za pobyt, vyhrievaný krytý bazén s 
rôznymi masážnymi tryskami, jaskyne s bazénom so slanou 
vodou a vodopádom. 

stolný hokej, biliard a hracie automaty, rôzne masáže, 
aplikácie morských rias, Kleopatrin kúpe¾, bahenné zábaly a 
pod. vo wellness centre, vodné športy na pláži, golf.

Polpenzia
raòajky a veèere formou bufetu, nápoje nie sú súèas�ou 
jedla.
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