
PLAYA DEL SOL

Hotel Playa del Sol ponúka ubytovanie v moderne zariadených apartmánoch s balkónmi 
s výh¾adom na bazén alebo záhradu. Tento komplex je urèený len pre dospelých a 
nachádza sa v centre letoviska Playa del Inglés, 15 minút chôdze od pláže. V celom 
ubytovacom zariadení môžete bezplatne využíva� Wi-Fi pripojenie na internet. Relaxujte 
na ležadlách okolo vonkajšieho bazéna a vírivky. Navštívi� môžete aj nudistickú terasu na 
opa¾ovanie. Poèas pobytu v hoteli Playa Del Sol sa môžete zúèastni� cvièenia vodného 
aerobiku alebo si doprajte masáž priamo pri bazéne. Využite aj bezplatný vstup do 
sauny. Komplex Playa del Sol vám ponúka vlastnú reštauráciu a bar pri bazéne. Hotel 
poskytuje priamy vstup do centra Yumbo s mnohými barmi, kaviaròami a reštauráciami. 

Poloha hotela

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie

vzdialenos� od pláže  1 500 m
vzdialenos� od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 0 m (Yumbo)

Apartmán
Všetky priestranné apartmány sú vybavené kuchyòou s 
mikrovlnnou rúrou, chladnièkou a kávovarom. K dispozícii je 
vám kúpe¾òa a obývací priestor s rozkladacou pohovkou. Za 
príplatok si môžete požièa� TV s plochou obrazovkou a trezor.

Hotel má 140 apartmánov na 5 poschodiach, 24 hodín 
recepciu, vý�ahy, internetové terminály (za poplatok) a 
bezdrôtové pripojenie k internetu v celom hoteli (v cene), 1 
reštauráciu, bar pri bazéne. Vonku je k dispozícii bazén, 
vírivka, slneèná terasa. Na streche hotela je k dispozícii 
nudistická terasa. 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, vírivka, sauna

biliard, masáže, vodné športy na pláži, golf.
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