
MUR NEPTUNO

Hotel Neptuno **** v Playa del Inglés bol prvým hotelom na Gran Canarii, ktorý bol 
oznaèený "Len pre dospelých". To zais�uje klientom pokoj, ktorý chcú ma� poèas svojej 
dovolenky v nádhernom prostredí, priamo v srdci  Playa del Inglés. 170 moderných a 
kompletne zrekonštruovaných izieb (2016), dokonalý servis zamestnancov a vynikajúca 
gastronómia sú perfektnou kombináciou pre oddych a rados�. Široká škála služieb, ako 
je široká ponuka procedúr a masáží vo wellness centre, priamy prístup do nákupného 
centra Yumbo, bezplatné Wi-Fi v celom areáli, to sú hlavné výhody hotela Neptuno ****. 
Z architektonických dôvodov má hotel  ve¾a schodov, preto ho neodporúèame pre 
klientov, ktorí majú zníženú pohyblivos�. Hotel akceptuje iba hostí starších ako 18 rokov.

Poloha hotela:

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie 

vzdialenos� od pláže  900 m
vzdialenos� od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 0 m (Yumbo)

Dvojlôžková izba štandard
Všetky izby majú klimatizáciu, kompletne vybavenú kúpe¾òu 
so sušièom vlasov, satelitnú televíziu s plochou obrazovkou, 
telefón, rádio, elektronický zámok, elektronický trezor (za 
poplatok), kanvicu na èaj a kávu , minibar (za poplatok), 
zariadený balkón alebo terasu, bezplatný WIFI prístup. Vstup 
do wellness centra a  fitness je pre hostí zadarmo. Všetky izby 
majú výh¾ad na bazén a záhradu.
Obsadite¾nos�:

170 izieb,  vstupná hala s recepciou, vý�ah, rešturácia. Vonku 
bazén (vyhrievaný), bar pri bazéne, lehátka a slneèníky 
zdarma v závislosti od dostupnosti. Wellness centrum, 
posilòovòa. WiFibezplatné v celom objekte, internetový kútik 
(za poplatok). Obchod so suvenírmi, práèovòa (za 
poplpatok).

Široká prírodná pláž Playa del Inglés a pozvo¾ným vstupom 
do mora, lehátka a slneèníky za poplatok.

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

lieèebné a skráš¾ujúce procedúry, masáže.

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

All inclusive

–

- raòajky a veèere formou bufetu
- obedy formou menu v snack bare pri bazéne 
- miestne a medzinárodné nápoje v bare Sotavento 18:00 - 
24:00

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,7 / 6,0
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