
H10 TABURIENTE PLAYA

Hotel H10 Taburiente Playa **** sa nachádza na vyvýšenine nad oceánom priamo pri 
pobrežnej promenáde vedúcej k pláži. Nákupné a zábavné možnosti, reštaurácie, bary a 
kaviarne v bezprostrednej blízkosti. Hlavné mesto ostrova Santa Cruz de la Palma cca 4,5 
km. Od hotela je pravidelné spojenie linkovým autobusom, zastávka je pri hoteli. 
Nedávno zrekonštruované hotel ponúka svojim klientom komfortné izby, bazény a terasy 
s nádherným výh¾adom na more a pestrú kuchyòu s typickými produktmi Kanárskych 
ostrovov. Hotel má ideálnu polohu pre dovolenku, ktorá v sebe skåbi oddych aj 
poznávanie. Vzdialenos� 35 km od observatória Roque de los Muchachos, 35 km od San 
Antonio Volcano vo Fuencaliente alebo 40 km Národného Parku Caldera de Taburiente 
priam vyzýva na spoznávanie krás ostrova.

Poloha hotela:

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie

vzdialenos� od pláže  300 m
vzdialenos� od letiska – 10 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 4 km 

Dvojlôžková izba
kúpe¾òa / WC (fén), individuálna klimatizácia / kúrenie, TV / 
sat., telefón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok) a 
balkón.
Obsadite¾nos�: 

Dvojlôžková izba ocean view
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba. Výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos�:

Suita
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba. Oddelená spálòa, 
kuchynský kút.
Obsadite¾nos�:

433 izieb, vstupná hala s recepciou, kútik s TV / sat., 
reštaurácia, konferenèná sála a 3 bary. V záhrade 2 bazény (1 
s možnos�ou vyhrievania), bar pri bazéne, terasa na slnenie s 
lehátkami a slneèníkmi zdarma, osušky oproti kauciu.

Pláž s tmavým lávovým pieskom Playa de los Cancajos. 
Ležadlá a slneèníky na pláži za poplatok.

animaèné programy organizované hotelom,  stolný tenis, 
minigolf

tenisový kurt (tvrdý povrch), biliard, sauna a masáže

Raòajky
raòajky formou bufetu

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

All inclusive
raòajky, obed a veèera formou bufetu, ¾ahké neskoré raòajky 
(10.30-12.30 hod.), ¾ahký poobedòajší snack (16.00-18.00 
hod.), alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby 
(10.00-23.00 hod.)

–

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,0 / 6,0

10 km free free300 m100 m100 m
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