SANOM BEACH RESORT
HOTEL -ADULT ONLYGran Canaria, Spania
Av. Sargentos Provisionales, 38 Maspalomas

Descriere SANOM BEACH RESORT HOTEL -ADULT ONLY- 4*, Gran Canaria,
Spania
Localizare Sanom Beach Resort - ( doar Adulți) se afla în San Bartolome de Tirajana, la aproximativ 1,3 km de plajă,
într-o zonă centrală în Playa del Inglés, 5 minute de Yumbo Shopping Center și Maspalomas Dunes. Acest hotel este la
3,4 mi (5,4 km) de Farul Maspalomas și la 0,9 mi (1,5 km) de English Beach. Cita Shopping Center se află la 1,2 km de
hotel. Cel mai apropiat aeroport este Gran Canaria, la 27 km de Sanom Beach Resort Only Adults, iar proprietatea
oferă un serviciu de transfer de la aeroport plătit. Facilitati hotel Principalele facilități: 30 de camere de oaspeți; Menaj
zilnic; Restaurant și bar/lounge; Piscină; Terasă Recepția este dotată cu personal în timpul orelor limitate. Bucurați-vă
de facilități de recreere, cum ar fi o piscină în aer liber. Facilități suplimentare la acest hotel includ acces gratuit la
internet wireless. Relaxați-vă la sfârșitul zilei cu o băutură la bar / lounge sau la barul de la piscina. Sanom Beach
Resort Only Adults are o piscină în aer liber, centru de fitness, un bar și o grădină. Cazarea oferă room service, un
serviciu de concierge și organizarea de tururi pentru oaspeți. Hotelul va pune la dispoziția oaspeților camere cu aer
condiționat care oferă un birou, un ceainic, un minibar, o seif, un TELEVIZOR cu ecran plat, o terasă și o baie privată cu
duș. La Sanom Beach Resort Numai adulți toate camerele au lenjerie de pat și prosoape. Cuplurile apreciaza in mod
deosiebit aceasta locatie. Hotelul dispune de camere deluxe; camere duble cu vedere la paiscina, Junior suite,
Activitati/ Divertisment Ce se afla in apropiere: Yumbo Centrum (0.4 km); Pacha Gran Canaria (0.8 km); Cita Shopping
Center (1.2 km) ; Plaja Maspalomas (3.01 km); Aqualand Maspalomas (3.2 km) Activitati (contra cost): Tur sau curs
despre cultura locală ; Tururi cu bicicleta ; Galerii de artă; Calarie; Drumetie; Caiac; Windsurfing, etc
Localizare
Sanom Beach Resort - ( doar Adulți) se afla în San Bartolome de Tirajana, la aproximativ 1,3 km de plajă, într-o zonă
centrală în Playa del Inglés, 5 minute de Yumbo Shopping Center și Maspalomas Dunes. Acest hotel este la 3,4 mi (5,4
km) de Farul Maspalomas și la 0,9 mi (1,5 km) de English Beach. Cita Shopping Center se află la 1,2 km de hotel. Cel
mai apropiat aeroport este Gran Canaria, la 27 km de Sanom Beach Resort Only Adults, iar proprietatea oferă un
serviciu de transfer de la aeroport plătit.

Facilitati hotel
Principalele facilități: 30 de camere de oaspeți; Menaj zilnic; Restaurant și bar/lounge; Piscină; Terasă
Recepția este dotată cu personal în timpul orelor limitate. Bucurați-vă de facilități de recreere, cum ar fi o piscină în aer
liber. Facilități suplimentare la acest hotel includ acces gratuit la internet wireless. Relaxați-vă la sfârșitul zilei cu o
băutură la bar / lounge sau la barul de la piscina.
Sanom Beach Resort Only Adults are o piscină în aer liber, centru de fitness, un bar și o grădină. Cazarea oferă room
service, un serviciu de concierge și organizarea de tururi pentru oaspeți.
Hotelul va pune la dispoziția oaspeților camere cu aer condiționat care oferă un birou, un ceainic, un minibar, o seif, un
TELEVIZOR cu ecran plat, o terasă și o baie privată cu duș. La Sanom Beach Resort Numai adulți toate camerele au

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 04:15)

lenjerie de pat și prosoape.
Cuplurile apreciaza in mod deosiebit aceasta locatie.
Hotelul dispune de camere deluxe; camere duble cu vedere la paiscina, Junior suite,

Activitati/ Divertisment
Ce se afla in apropiere: Yumbo Centrum (0.4 km); Pacha Gran Canaria (0.8 km); Cita Shopping Center (1.2 km) ; Plaja
Maspalomas (3.01 km); Aqualand Maspalomas (3.2 km)
Activitati (contra cost): Tur sau curs despre cultura locală ; Tururi cu bicicleta ; Galerii de artă; Calarie; Drumetie; Caiac;
Windsurfing, etc
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