Oficiálna kategória

18+

Gran Canaria
Travel ah
Celý svet

na dos

5,6 / 6,0

Poloha hotela:
vzdialenos od pláže – 0 m
vzdialenos od letiska – 20 km
nákupné možnosti – 100 m
reštaurácie a bary – 100 m
Ubytovanie
Dvojlôžková izba
Klimatizovaná dvojlôžková izba má vo svojom vybavení
televíziu LCD so satelitnými programami, minibar (na
vyžiadanie, za poplatok), trezor (za poplatok), zariadenie na
prípravu èaju a kávy (na vyžiadanie, za poplatok), kúpe¾òu s
WC, vaòou a sušièom vlasov .
Obsadite¾nos:
Dvojlôžková izba ocean view
Rovnaké vybavenie ako dvojlôžková izba, výh¾ad na oceán.
Obsadite¾nos:

H10 GRAN TINERFE
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I - XII

Moderný a luxusný hotel s príjemnou atmosférou H 10 Gran Tinerfe **** sa pýši skvelou
polohou na živej pobrežnej promenáde v letovisku Playa de las Américas na ostrove
Tenerife. Playa de las Américas je centrom noènej zábavy a najväèším komplexom pláží.
Pulzujúce letovisko je ideálnym miestom pre spoloèenský život - divokej party do skorých
ranných hodín aj pre zábavu všeobecne. Štýlový jedenásposchodový hotel s nieko¾kými
bazénmi leží priamo pri peknej piesoènatej pláži. Hotel je preslávený svojimi skvelými
službami na mieru pre každú vekovú kategóriu, výbornou kuchyòou aj priate¾ským
personálom. Široká ponuka športových i odpoèinkových aktivít uspokojí aj nároènejších
hostí. Veèer na vás èaká profesionálne show, živá hudba a tematické veèery na terase
Sunset Chill-Out.

Dvojlôžková izba superior
Základné vybavenie je rovnaké ako u štandardnej izby,
navyše má rýchlovarnú kanvicu, dock station - základòu pre
iPod, iPhone a MP3 s budíkom, župany a papuèe, pri príchode
f¾aša šampanského. Balkón má výh¾ad na more.
Obsadite¾nos:
Dvojlôžková izba privilege
Základné vybavenie je rovnaké ako u štandardnej izby. Naviac
má exkluzívne služby a vybavenie: kávovar Nespreso,
zadarmo trezor, denná tlaè, dock station - základòa iPod,
iPhone a MP3 s budíkom, župany a papuèe. Hostia môžu
okrem hlavnej hotelovej reštaurácie využíva tiež reštauráciu
Brasserie El Mirador (a la carte), majú špeciálne ceny v centre
Despacio Beauty, vstup zdarma do kasína, neskorší check-out
(pod¾a dostupnosti), k dispozícii služby v hale Privilege
(zdarma barový servis , ¾ahké obèerstvenie) a súkromné
solárium. Izba má balkón s výh¾adom na bazén alebo more.
Obsadite¾nos:
Vybavenie hotela
Tento Jedenáctiposchodový hotel ponúka celkom 365 izieb.
Hosom je k dispozícii priestranná vstupná hala s recepciou, 3
výahy, bezplatné Wi-Fi pripojenie k internetu vo verejných
priestoroch, internetový kútik (za poplatok), reštaurácia s
vonkajšou terasou, 4 bary, 2 spoloèenské miestnosti (až 170
osôb), kaderníctvo, kasíno, služby lekára, služby práèovne,
butik a parkovisko. V hotelovej záhrade sú 3 bazény (jeden v
zimných mesiacoch vyhrievaný), slneèná terasa s lehátkami a
slneèníkmi. Hostia môžu za poplatok využi aj ponuku služieb
Despacio Beauty Centre (masáže, kozmetika, aromaterapia,
sauna). Hotel zaisuje denné aj veèerné animaèné programy..
Pláž
Hotel leží priamo pri pláži. Staèí prejs cez kvitnúcu hotelovú
záhradu a naskytne sa vám poh¾ad na krásnu piesoènatú pláž
Playa del Bobo, ktorá je spojená promenádou s ïalšími
piatimi plážami - tri majú prírodný èierny vulkanický piesok a
dve klasický zlatý piesok, dovezený špeciálne až zo Sahary.
Plážová služba za poplatok.
Šport a zábava zadarmo
animaèné denné a veèerné programy organizované hotelom,
posilòovòa
Šport a zábava za poplatok
tenisový kurt s osvetlením, biliard, sauna, masáže
Stravovanie
Polpenzia
raòajky a veèere formou bufetu, nápoje nie sú súèasou jedla.

