
MOW SEVEN HOTEL

Predstavte si, že otvoríte dvere a vstúpite do raja. Práve ste dorazili do Seven Hotel ****. 
Skúste zaži� pocit skutoèného relaxu v ubytovaní, ktoré vás priamo nabáda k odpoèinku, 
obklopený exotickou vegetáciou a panoramatickým výh¾adom na hory. Hotel sa skladá z 
24 luxusne zariadených izieb, ktoré sa nachádzajú okolo moderného vyhrievaného 
bazéna. Hlad a smäd zaženiete poèas dòa v bar pri bazéne. Pre ešte väèšie potešenie 
hotel ponúka súkromné wellness centrum. Môžete si vybera� relaxaènú terapiu a 
vychutna� si fínsku saunu, chromatografické parné sprchy a masážnu zónu. Všetko 
postavené v minimalistickej atmosfére. Navštívte vonkajšiu posilòovòu a žijte pocit 
športovania vonku. Máte prístup k moderným posilòovacím strojom a aeróbnym 
cvièebným pomôckam, ktoré vám pomôžu udrža� sa vo forme aj poèas dovolenky.

Poloha hotela

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie

vzdialenos� od pláže - 2000 m
vzdialenos� od letiska – 35 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 1000 m (Faro2)

Izba štandard
Tento moderní pokoj má 1 manželskou postel a vlastní 
koupelnu s toaletními potøebami zdarma. K dispozici je také 
kabelová TV s plochou obrazovkou. Nechybí ani trezor, 
minibar a rychlovarná konvice.
Obsadite¾nos�: 

Izba superior
Tento moderní jednolùžkový pokoj je vybavený satelitní TV, 
klimatizací a zvukovou izolací. Je v nìm koupelna s 
bezplatnými toaletními potøebami a fénem. K dispozici je 
trezor, minibar a rychlovarná konvice.
Obsadite¾nos�: 

Suita
Tieto svetlé klimatizované izby majú terasu. Ich súèas�ou je 
obývacia izba s TV s plochou obrazovkou a kúpe¾òa s vekmi 
sprchovacím kútom, fénom a toaletnými potrebami zdarma. 
K dispozícii je trezor a príslušenstvo na prípravu èaju.
Obsadite¾nos�:

Villa
Táto moderná priestranná vila má súkromný bazén a terasu s 
lehátkami. Villa má možnos� vstupu privátnym vchodom z 
ulice alebo cez recepciu. Hos�om je k dispozícii privátna 
záhrada s rozlohou 300m2. K dispozícii je 1 spálòa a 1 
kúpe¾òa so sprchou, fénom a toaletnými potrebami zdarma. 
Ïalej tu je obývacia izba s káblovou TV s plochou obrazovkou. 
Nechýba ani trezor, minibar a príslušenstvo na prípravu èaju.
Obsadite¾nos�: 

Rezort pozostáva zo štyroch samostatných vilových domov v 
peknej udržiavanej záhrade.  Hos�om je k dispozícii bazén so 
slanou vodou, slneèná terasa s lehátkami, otvorené fitness, 
welness centrum so suchou a parnou saunou. Recepcia je k 
dispozícii v obmedzenom èase. Jedlá sa podávajú v 
reštaurácii Abora, v ktorej je možnos� poèas dòa zakúpi� si 
nápoje a drobné obèerstvenie alebo jedlá a la card. Stolièky, 
lehátka a slneèníky v závislosti od dostupnosti zdarma.

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, 
posilòovòa, sauna, parná sauna.

masáže a procedúry v beauty centre, vodné športy na pláži, 
golf.

Raòajky
raòajky formou bufetu

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

–

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,8 / 6,0

35 km free free0,5 km2 km1 km100 m free free I - XII

18+


	Stránka 1

