Oficiálna kategória

Gran Canaria
Travel ah
Celý svet

na dos

5,7 / 6,0

Poloha hotela
vzdialenos od pláže – 1000 m
vzdialenos od letiska – 30 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 200 m (Yumbo)

VITAL SUITES RESIDENCIA
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Kompletne zrekonštruovaný rezort (október 2015) Vital Suites Residencia, Salud & SPA
**** sa nachádza na hranici Maspalomas a Playa del Inglés, v pokojnej oblasti s
výh¾adom na Duny Maspalomas, maják, golfové ihrisko a oblas Meloneras. Rezort sa
nachádza len 5 minút chôdze od nákupného centra Yumbo. V blízkosti ja nachádza široká
ponuka vo¾noèasových aktivít. Je ideálnym miestom pre milovníkov golfu a kúpe¾ov.
Kúpe¾né centrum je inšpirované krásnou architektúrou starovekých rímskych kúpe¾ov a
ponúka širokú škálu procedúr. To všetko spolu so starostlivým servisom robí z Vital Suites
jedineèným rezortom svojho druhu na Gran Canarii. Hotel uprednostòuje dospelú
klientelu.

Ubytovanie
Junior Suita
Suita 60 m2 s oddelenou spálòou so satelitnou TV s 32 "LED
obrazovkou, obývacou izbou so satelitnou TV s 40" LED
obrazovkou, pohovkou, plne vybavenou kúpe¾òou s vaòou
alebo sprchovacím kútom (pod¾a dostupnosti) so sušièom na
vlasy, zväèšovacím zrkadlom, uvítaciou kozmetikou, župan a
plážové osušky. K dispozícii je telefón, bezplatné Wi-Fi
pripojenie na internet, trezor (za poplatok), minibar
(konzumácia za poplatok), klimatizácia a balkón alebo terasa.
K dispozícii je kuchynský kút vybavený mikrovlnnou
rúrou,rýchlovarnou konvicou, riadom a umývadlom.
Obsadite¾nos:
Vybavenie hotela
Hotelový komplex s 58 juniormi suitami v 2-poschodovej
budove s luxusným vybavením. Hotel ponúka lobby s
posedením a barom, recepciu s nepretržitou prevádzkou,
bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet (zadarmo v celom
hoteli), reštauráciu a snack bar pri bazéne s terasou. V
záhrade sa nachádzajú 2 bazény (z ktorých jeden je v zime
vyhrievaný), slneèná terasa s lehátkami a slneèníkmi, plážové
uteráky zdarma / výmena za poplatok. SPA centrum v štýle
rímskych kúpe¾ov, možnosou špeciálneho zdravotného
programu, ako aj protistresových a kúpe¾ných balíkov (za
poplatok).
Pláž
Nieko¾ko kilometrov dlhá pláž Playa del Inglés – Maspalomas
s jemným svetlým pieskom a pozvo¾ným vstupom do mora.
Ležadlá a slneèníky na pláži za poplatok.
Šport a zábava zadarmo
animaèné programy organizované hotelom, posilòovòa, 1x
denne návšteva spa (bazén so slanou vodou, bio-sauna s
chromoterapiou a aromaterapiou, fínska sauna, turecké
kúpele, sanárium, bazén so studenou vodou)
Šport a zábava za poplatok
biliard, masáže, procedúry vo wellness centre, (široká škála
zdravotných a kozmetických ošetrení), osobný tréner v
posilòovni, vodné športy na pláži, golf
Stravovanie
Raòajky
raòajky formou bufetu
Polpenzia
raòajky formu bufetu. Veèere v èase od 18:00 do 21:30 so
servírovanými jedlami pri stole. Veèera pozostáva zo štyroch
chodov (predjedlo, teplé predjedlo alebo polievka, hlavné
jedlo a dezert) . Na výber je vždy z dvoch chodov. Nápoje nie
sú súèasou polpenzie.

