HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – Espanja
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Huone ja aamiainen, puolihoito tai kaikki
sisältyy hintaan
Pariskunnat ja perheet
Uimaranta ja poreallas
Tennis ja Golf

•
•
•
•

Rakennusvuosi: 2000
Uudistettu viimeksi: 2016
Huoneita: 214
Uimarannalle 200 m

Hotel Faro Jandía & Spa sijaitsee Fuerteventuran eteläosassa, aivan kilometrien pituisen Morro Jable hiekkarannan vieressä. Hotellista on upeat näkymät kuuluisalle Morro Jable Jandían majakalle.
Nykyaikainen hotelli on rakennettu paikallisista materiaaleista ja erityisen puolikuumuotonsa ansiosta se tarjoaa
ihanteellisen suojan tuulta vastaan.
Nauti kaikki sisältyy hintaan -palveluistamme upeassa ympäristössä ilman mitään rannekkeita. Baarien ja
henkilökunnan palvelut ja ensiluokkaisten juomien tarjoilut ovat käytössäsi aina baarien sulkemiseen asti. Voit
myös valita lounaasi à la carte -ravintolan ruokalistalta tai nauttia buffet-pöydän antimista.
Ilmainen Wi-Fi on käytössä koko hotellin alueella.
Huoneet
214 modernia ja tilavaa huonetta, joiden kalustetuilta parvekkeilta on näkymät joko uima-altaalle tai merelle.
Kaikissa huoneissa on joko parivuode tai kaksi erillistä sänkyä ja sohvasänky. Lastensängyn saa haluttaessa.
Perheet voivat halutessaan majoittua vierekkäisiin huoneisiin, jotka kommunikoivat keskenään (tilattava
ennakolta, saatavuus rajoitettu). Kaikissa huoneissa on vedenkeitin, valikoima erilaisia tee- ja kahvilaatuja,
minibaari (maksullinen), ilmastointi, kassakaappi (maksullinen), puhelin, uima-allaspyyhkeet ja kylpytakit.
Merinäköalallisten deluxe-huoneiden tilavalla terassilla on kaksi lepotuolia ja DVD- ja CD-soitin. Ylellisissä
juniorsviiteissä on tilava olohuone ja erillinen makuuhuone. Lisäksi niiden parvekkeella on yksityinen poreamme
ja 180 asteen merinäköala.
Gastronomia
Voit valita mieleisesi asumismuodon: Huone ja aamiainen, puolihoito tai kaikki sisältyy hintaan. Ravintola
Atlántidan aamiaisesta voit nauttia klo 11.00 asti. Tarjolla on kylmiä ja kuumia vaihtoehtoja, ja voit nauttia
aamiaisesta ulkoterassilla. Illalla voit nauttia laajan noutopöydän antimista ja kokkien palveluista.
Jos olet valinnut kaikki sisältyy hintaan -palvelun, voit nauttia Snackbar Macaronesian ruokalistan tai
noutopöydän antimista ja lounastaa ulkoterassilla. Lisäksi baareissa voit nauttia ensiluokkaisista kansallisista ja
kansainvälisistä juomista aina klo 1.00 asti.
Aktiviteetit ja spa
Hotel Faro Jandían hyvinvointikeskus on käytettävissäsi. Yli tuhannen neliömetrin tilaan mahtuu kaikki, mitä
tarvitaan lepäämistä, rentoutumista ja hyvinvointia varten. Hotellin asukkaat pääsevät keskukseen ilmaiseksi.
Lämmitys pitää uima-altaan miellyttävänä talvellakin, ja lapsia varten on oma erityinen alue. Lepotuoleilla on
patjat, ja uima-allas- ja rantapyyhkeet ovat käytössäsi ilmaiseksi.
Hotellissa on kolme tenniskenttää, minigolfrata ja kuntosali. Jos olet kiinnostunut golfista, lähin kenttä – Jandía
Golf – on aivan hotellin vieressä. Jos haluat surfata, sukeltaa tai purjehtia, vastaanoton henkilökunta kertoo
mielellään, mistä voit vuokrata näihin tarvittavia välineitä hotellin läheltä.

Informationen und Reservierungen:
Tel.: +34 928 545035
Web: www.murhotels.com
Email: recepcion.farojandia@grupomur.com

