Oficiálna kategória

18+

Gran Canaria
Travel ah
Celý svet

na dos

4,7 / 6,0

Poloha hotela:
vzdialenos od pláže – 300 m
vzdialenos od letiska – 90 km
nákupné možnosti – 100 m
reštaurácie a bary – 100 m
Ubytovanie
Dvojlôžková izba
Klimatizovaná izba má vo svojom vybavení televíziu so
satelitnými programami, telefón, platené Wi-Fi pripojenie k
internetu, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok),
kúpe¾òu s WC a sušièom vlasov, balkón.
Obsadite¾nos:
Dvojlôžková izba ocean view
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba, výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos:

BE LIVE ADULTS ONLY

90 km 100 m 100 m 300 m

2 km

pay

pay

free

I - XII

Hotel Be Live Adults Only **** sa nachádza len pár krokov od krásnej pláže Playa Jardin.
Kompletne zrekonštruované izby ponúkajú nádherné výh¾ady na oceán alebo sopku
Teide a údolie Orotava. Ak budete trávi svoju dovolenku práve v Puerto de la Cruz,
rozhodne si nemôžete necha ujs návštevu jednej z najväèších zoologicko - botanických
záhrad v Európe - Loro Parque, ktorá sa nachádza neïaleko hotela. Oèarujúce miesto
nachádzajúce sa na severnej strane ostrova Tenerife, v zelenom údolí Orotava. Niekedy
o nieèo chladnejšie a menej priaznivé poèasie vám nahradia krásne prechádzky
historickým centrom mesta Puerto de la Cruz, posedenie v niektorej z príjemných
kaviarní, èi peší výlet do blízkeho okolia. Všetko, èo nenájdete na juhu ostrova, nájdete
práve tu - hàbu zelene, banánové plantáže, vinice, typickú kanársku architektúru a
usmievavých miestnych obyvate¾ov.

Dvojlôžková izba club
Základné vybavenie je rovnaké ako u dvojlôžkovej izby,
navyše má služby Adults Club napr. Bezplatné Wi-Fi
pripojenie k internetu, minibar s f¾ašou vody, piva, džús v deò
príchodu, kávovar, župan a papuèe, neskorý check-out (pod¾a
dostupnosti) , denná tlaè na izbu, exkluzívne miesta v
reštaurácii a pri bazéne, balkón s výh¾adom na more,
umiestnenie - 9. - 10. poschodie.
Obsadite¾nos:
Vybavenie hotela
Hotel ponúka celkom 337 izieb. Hosom je k dispozícii
vstupná hala s recepciou, možnos Wi-Fi pripojenia k
internetu v priestore recepcie a internetový terminál (oboje
za poplatok), reštaurácie, bary, 3 spoloèenská miestnosti,
heròa, kaderníctvo, služby práèovne. V záhrade sa nachádza
bazén, slneèná terasa s lehátkami a slneèníkmi. Hotel
organizuje denné a veèerné animaèné programy-.
Pláž
Hotel sa nachádza cca 300 m od pláže s èiernym lávovým
pieskom Playa Jardín. Plážová služba za poplatok.
Šport a zábava zadarmo
animaèné denné a veèerné programy organizované hotelom,
posilòovòa
Šport a zábava za poplatok
biliard, masáže
Stravovanie
Raòajky
raòajky formou bufetu
Polpenzia
raòajky a veèere formou bufetu, nápoje nie sú súèasou jedla
All inclusive
Raòajky, obedy a veèere sú formou švédskych stolov v
hotelovej reštaurácii. Neskoré raòajky 10:00 - 12:00. ¼ahké
obèerstvenie, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej
výroby 11:00 - 23:00. Drobné obèerstvenie a zákusky 16:00 18:00. Za príplatok je možné objedna all inclusive Premium,
ktorý zahàòa konzumáciu znaèkových alkoholických nápojov.

