
LABRANDA MARIETA

Hotel sa nachádza v rušnej èasti strediska Playa del Inglés, v bezprostrednej blízkosti 
nákupných a zábavných možností. Nákupné a zábavné centrum Kasbah cca 400 m, 
Yumbo cca 1,7 km. Pobrežná promenáda vedúca medzi strediskami Playa del Inglés a 
San Agustín sa nachádza 100 m od hotela. Moderný hotel je urèený výhradne pre 
dospelé osoby od 18 rokov. Nachádza sa iba 5 minút chôdze od pláže Playa del Inglés. 
Svojim hos�om ponúka moderne zariadené izby, bazén, wellness a služby na vysokej 
úrovni. Výborná poloha neïaleko pláže i obchodíkov, barov, reštaurácií a kaviarní, láka k 
romantickým prechádzkam po okolí. Hotel je ideálnou vo¾bou pre páry, ktoré si chcú uži� 
dovolenku bez detí.

Poloha hotela:

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie

vzdialenos� od pláže  200 m
vzdialenos� od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 400 m (Kasbach)

Dvojlôžková izba
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar (za 
poplatok), trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpe¾òa, sušiè vlasov, WC), balkón alebo terasa
Obsadite¾nos�: 

Dvojlôžková izba ocean view
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba. Výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos�:

recepcia 24/24, vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 3 bary, 
Wi-Fi (zadarmo), bazén (ležadlá a slneèníky zadarmo, 
plážové uteráky za zálohu), wellness, slneèná terasa s 
výh¾adom na more, salón krásy

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 programy organizované hotelom, posilòovòa, 
stolný tenis

biliard, masáže, vírivka, sauna, vodné športy na pláži, golf

Raòajky
raòajky formou bufetu

Polpenzia
raòajky a obedy formou bufetu, nápoje nie sú súèas�ou 
polpenzie

All inclusive
raòajky, obedy a veèere formou bufetu, poèas dòa ¾ahké 
obèerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnos� èerpania 
na miestach a v èasoch urèených hotelom

–

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,4 / 6,0
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