
RIU PALACE OASIS

Oèarujúci hotel Riu Palace Oasis s All Inclusive 24hod je považovaný za skutoènú oázu 
pohodlia, kde si môžete vychutna� mimoriadne exkluzívne služby. Tento luxusný 
komplex je obklopený parkom s rozlohou 65 000 m2, množstvom paliem a ponúka tú 
najlepšiu kvalitu a servis. Jeho súèas�ou je bazén so sladkou vodou, slneèná terasa, 
vírivka, kúpele so saunou, ¾adovou fontánou, parný kúpe¾, cyklónová sprcha, posilòovòa 
a centrum s radom rôznych spôsobov lieèby  a masáží. Kuchyòa zahàòa celý rad ovocia, 
zeleniny, mäsa a morských plodov. V bufetovej reštaurácii nájdete bohatý výber jedál z  
medzinárodnej kuchyne.  Vo veèerných hodinách sa konajú pravidelné zábavné 
programy alebo môžete ís� na plážovú promenádu, kde nájdete bary, kaviarne a kluby. 
Hotel sa nachádza priamo pri pláži Maspalomas s priamym vstupom na pláž cez hotelovú 
záhradu.

Poloha hotela

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie v cene

vzdialenos� od pláže  0 m
vzdialenos� od letiska – 35 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 0 m (Faro)

Izba s výh¾adom do záhrady
Dvojlôžkové izby (cca. 25 m2), 2 samostatné lôžka (100 x 200 
cm), klimatizácia centrálne riadená, koberce, sušiè vlasov, 
trezor, stropný ventilátor, telefón, chladnièka, WLAN / WiFi, 
TV so satelitným príjmom, vaòa / sprcha, WC, balkón alebo 
terasa s posedením.

Hotel má 332 izieb na 5 poschodiach, lobby s recepciou, 
vý�ahy, bezdrôtové pripojenie k internetu vo všetkých 
priestoroch (v cene), 3 reštaurácie. Vonku je k dispozícii 
bazén 440 m2 (v zime vyhrievaný), vírivka, detský bazén, 
vodné šmyk¾avky, slneèná terasa a pool / snack barbar pri 
bazéne. 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, 
3 osvetlené tenisové kurty s umelým trávnikom, padel 
tenisový kurt, posilòovòa, volejbalové ihrisko, viacúèelové 
športové ihrisko (minifutbal, basketbal, atï.), wellness 
centrum. 

biliard,lieèebné procedúry a masáže vo wellness centre, 
vodné športy na pláži, golf.

All inclusive 24 hod
raòajky, obedy a veèere formou bufetu, neskoré raòajky, , 
drobné obèerstvenie 24/24, vybrané nealkoholické a národné 
alkoholické nápoje 24/24, hlavná reštaurácia "Oasis" raòajky 
a veèere, reštaurácia "Krystal (fusion food)" veèere a la carte, 
reštaurácia "Foresta" s terasou obedy.   Možnos� èerpania all 
inclusive služieb je na miestach a v èasoch urèených hotelom.
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Celý svet na dosah 5,6 / 6,0

Canaria 
.GUIDE

35 km free free1 km0 m0 m100 m free free
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