Oficiálna kategória

Gran Canaria
Travel ah
Celý svet

na dos

5,4 / 6,0

Poloha hotela:
vzdialenos od pláže – 3 500 m
vzdialenos od letiska – 35 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 500 m (El Tablero)
Ubytovanie
Dvojlôžková izba štandard
Dvojlôžkové izby s výh¾adom do krajiny, posedenie, telefón,
trezor (za poplatok), WiFi, TV so satelitnými programami,
kúpe¾òa / WC, balkón s posedením.
Obsadite¾nos:

DUNAS MIRADOR MASPALOMAS

35 km 100 m 500 m 3,5 km 2 km

free

free

Tento moderný rekreaèný komplex sa nachádza na pokojnom mieste na kopci v
turistickom letovisku Maspalomas v oblasti Sonnenland. Krásne duny a piesoèná pláž sú
vzdialené asi 3,5 km, od hotela premáva zdarma kyvadlová doprava. V okolí hotela sa
nachádza množstvo obchodov, barov a reštaurácií. V blízkosti hotela sa nachádza
autobusová zastávka ako aj stanovisko taxíkov, ktoré umožòujú prístup do všetkých èastí
strediska Maspalomas a Playa del Inglés. Nákupné centrum El Tablero s množstvom
znaèkových obchodov sa nachádza 10 minút od hotela. Hotel prešiel v na jar roku 2017
komplexnou rekonštrukciou vybavenia izieb. Pre deti bol zriadený detský bazén spolu s
animaènými miestnosami v samostatnej èasti hotelovej záhrady.

Dvojlôžková izba vista piscina
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba štandard, výh¾ad na
bazén.
Obsadite¾nos:
Vybavenie hotela
Hotel má 437 príjemne zariadených izieb v 6 budovách, každá
s 5 podlažiami. Hotel ponúka svojim hosom štýlové lobby s
24-hodinovou recepciou, spoloèenskú miestnos,
reštauráciu, obchody, Wi-Fi v celom objekte, v atraktívnom
vonkajšom areáli sú 2 bazény (1 v zime vyhrievaný) a
detským bazén, šmyk¾avka, vírivka. Stolièky, lehátka a
slneèníky v závislosti od dostupnosti zdarma. Plážové osušky
sú k dispozícii za poplatok / kauciu.
Pláž
Nieko¾ko kilometrov dlhá pláž Playa del Inglés – Maspalomas
s jemným svetlým pieskom a pozvo¾ným vstupom do mora.
Ležadlá a slneèníky na pláži za poplatok.
Šport a zábava zadarmo
animaèné denné a veèerné programy organizované hotelom
Šport a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži, golf.
Stravovanie
All inclusive
raòajky, obedy a veèere formou bufetu, kuchárske show
drobné obèerstvenie v bare pri bazéne (11.00 – 16.00 a 17.00
– 18.00)
popoludòajšia káva, èaj a sušienky (16.00 – 17.00)
nealkoholické a národné alkoholické nápoje v bare pri bazéne
(10.00 – 18.00) alebo v noènom klube (18.00 – 23.00)
Na mieste je možné priplati si aj all inclusive premium, ktoré
obsahuje medzinárodné znaèkové nápoje. Možnos èerpania
all inclusive služieb je na miestach a v èasoch urèených
hotelom.

