
Oferta 1
Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za os.
Hiszpania
Gran Canaria

Dunas Mirador
Maspalomas

 Katowice 16.10.2018
23.10.2018

2499.00 PLN

Podróż tam: Wylot z: Katowice do Las Palmas De Gran Canaria Lot
ENT 5423

dnia: 16.10.2018 godz. 11:15 - 15:40

Powrót: Wylot z: Las Palmas De Gran Canaria do Katowice Lot
ENT 5422

dnia: 23.10.2018 godz. 16:50 - 22:55

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Wyżywienie: All inclusive

Opis oferty:: Całkowicie odnowiony w 2017 r., ze świetną wakacyjną atmosferą, jest znakomitym wyborem na wakacje z rodziną. Mnóstwo atrakcji dla
dzieci: wspaniałe baseny, plac i pokój zabaw, miniklub, animacje. Funkcjonalnie urządzone pokoje dostępne w wersji standardowej lub rodzinnej. Hotel
zapewnia bezpłatny dowóz do pięknej plaży Maspalomas ze słynnymi wydmami - wizytówką Gran Canarii.
Położenie:: na wzniesieniu, ok. 3,5 km od centrum MASPALOMAS, przy drodze, ok. 100 m od supermarketu, ok. 500 m od centrum handlowego El Tablero;
ok. 35 km od lotniska Las Palmas; przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu (ok. 3 EUR/centrum).
Plaża:: Maspalomas, publiczna, wydzielona strefa dla nudystów, piaszczysta, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna Flaga, ok. 4 km
od hotelu, dojście drogą, bezpłatny dowóz hotelowym busem (4 razy dziennie), parasole, leżaki i materace płatne (ok. 12 EUR/komplet).
Hotel:: trzygwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 1998 r., odnowiony w 2017 r., 436 pokoi, 6 budynków, 5-6 pięter, 9 wind, przestronne i eleganckie lobby,
całodobowa recepcja, restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia hiszpańska i międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, bar
przy basenie, bar w lobby; kantor, bankomat, przechowalnia bagażu; taras z widokiem na basen, nieduży ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy na
terenie całego hotelu; za opłatą: kawiarenka internetowa (ok. 1 EUR/15 min), opiekunka do dziecka, pralnia, wypożyczalnia samochodów; akceptowane
karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy:: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 30 m², zadbany, łazienka (wanna lub prysznic, suszarka, wc;), telewizja satelitarna,
telefon, internet bezprzewodowy, lodówka, wentylator; za opłatą: sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat; balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok
na basen za dopłatą;
Rodzinny:: 3-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 40 m², sypialnia i pokój dzienny, wyposażenie jak w pokoju standardowym; pokój rodzinny za dopłatą.
Sport i rozrywka:: 2 baseny przedzielone mostkiem, sezonowo podgrzewane, słodka woda, gł. 1,2 - 1,7 m, ok. 150 m², jacuzzi, brodzik, sezonowo
podgrzewany, słodka woda, gł. 0,4 m, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki płatne (ok. 1 EUR/dzień, depozyt: 10 EUR); tenis stołowy, petanka,
boule, rzutki, aerobik, szachy ogrodowe; plac i pokój zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), dyskoteka, minidisco, animacje dla dorosłych i dzieci: gry i
zabawy, 2 razy w tygodniu profesjonalne występy; za opłatą: bilard, masaże; oferta zewnętrzna: sporty wodne na plaży; ok. 3,5 km od hotelu 18-dołkowe
pole golfowe.
All inclusive:: śniadanie (8.00-10.30), obiad (13.00-15.00), kolacja (18.00-21.30) w formie bufetu w restauracji; przekąski w barze przy basenie
(11.00-18.00); ciastka, kawa i herbata w barze przy basenie (16.00-17.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze przy basenie i w
dyskotece (10.30-23.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:: 0034/928141802, www.hotelesdunas.com
Gratis:: Wi-Fibus na plażę
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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