HOTEL NEPTUNO **** KUN VOKSNE
Avda. Alféceres Provisionales, 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – Spanien

•
•
•

Morgenmad inkluderet, Halvpension
eller All-Inclusive
Kun voksne (18+)
Skønhedsklinik og fitnesscenter

•
•
•
•

Bygningsår 1986
Seneste renovering 2016
170 værelser
Kun 900 meter til stranden

Hotel Neptuno ligger midt i Playa del Inglés kun 10 minutters gang fra stranden (900 meter) og ved
siden af indkøbscentret Yumbo med masser af restauranter og butikker.
Hotellet er perfekt for par i alle aldre, enlige og venner, der ønsker fred og ro, eftersom hotellet kun
modtager voksne gæster.
Den opmærksomme og personlige service gør, at du kan få maksimal nydelse ud af dit ophold. Vi
tilbyder All-Inclusive uden armbånd og med drikkevarer af de bedste nationale og internationale
mærker, lige til baren lukker.
Der er gratis Wi-Fi på hele hotellet.
Værelser
Alle de 170 moderne værelser har møbleret balkon og udsigt til swimmingpoolen og haven. Alle
værelserne har dobbeltseng eller 2 enkeltsenge og er udstyret med elkedel og et udvalg af te og
kaffe, minibar (mod betaling), aircondition, direkte telefon, musik, værdiboks (mod betaling) og
håndklæder til swimmingpoolen.
Mad og drikke
Du kan reservere dit ophold med Morgenmad inkluderet, Halvpension eller All-Inclusive. Restaurant
Nautilus serverer en varieret morgenmad indtil kl. 11.00 og viser show-cooking både under
morgenmaden og om aftenen.
Hvis du har bestilt All-Inclusive, kan du til frokost nyde vores buffet eller á la carte-menuen i
snackbaren La Sirena samt drikkevarer af de bedste nationale og internationale mærker i baren
Sotavento fra kl. 18.00 til barens lukketid.
Underholdning og swimmingpool
Hotellets åbne swimmingpool er opvarmet i vintermånederne og forsynet med liggestole og
parasoller. Du kan gratis afbenytte den finske sauna og dampbadet, eller du kan bestille massage og
skønhedsbehandlinger (mod betaling) i skønhedsklinikken.
Hotellet har eget fitnesscenter, og i receptionen kan du finde oplysninger om golfbaner, leje af udstyr
til dykning, sejlsport, surf og andet.

Information og reservation:
Tlf.:
+34 928 777 492
Web: www.murhotels.com
E-mail: hotelneptuno@grupomur.com

