HOTEL NEPTUNO **** EXCLUSIEF VOOR VOLWASSENEN
Avda. Alféceres Provisionales, 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – Spanje

•
•
•

Accommodatie met ontbijt,
halfpension of all-inclusive
Exclusief voor volwassenen (18+)
Schoonheidssalon en fitnessruimte

•
•
•
•

Bouwjaar: 1986
Laatste renovatie: 2016
Kamers: 170
Afstand tot het strand: 900 m.

Hotel Neptuno ligt in het centrum van Playa del Inglés, op tien minuten loopafstand (900 m.) van het
strand en vlak bij het winkelcentrum Yumbo met diverse restaurants en winkels.
Het hotel is perfect voor stellen van alle leeftijden, singles en vrienden die op zoek zijn naar een
rustig, kindvrij hotel.
De service is heel vriendelijk en persoonlijk, zodat je optimaal kunt genieten van je verblijf. De allinclusive optie is zonder polsbandjes. Tot sluitingstijd schenkt de bar nationale en internationale
dranken van bekende merken.
In het hele hotel is er een gratis wifi-verbinding.
Kamers
De 170 kamers zijn modern en recentelijk gerenoveerd. Vanaf het gemeubileerde balkon heb je
uitzicht over het zwembad en de tuin. Alle kamers zijn uitgerust met een tweepersoonsbed of twee
eenpersoonsbedden, een waterkoker, koffie en thee, minibar (tegen betaling), airconditioning, directe
telefoon, een muzieksysteem, kluis (tegen betaling) en zwembadhanddoeken.
Eten en drinken
Je kunt kiezen voor accommodatie met ontbijt, halfpension of all-inclusive. Het restaurant Nautilus
serveert tot 11.00 uur ‘s ochtends een uitgebreid ontbijt. Er is show-cooking tijdens het ontbijt en het
diner.
Als je all-inclusive hebt gereserveerd, kun je tijdens de lunch kiezen uit het buffet of de menukaart van
snackbar La Sirena. Voor een drankje ga je naar bar Sotavento, waar van 18.00 uur tot sluitingstijd
nationale en internationale dranken geserveerd worden.
Ontspanning, vermaak en zwembad
Rondom het buitenzwembad, dat in de winter verwarmd wordt, vind je ligbedden en parasols. Ook
kunnen de gasten kosteloos gebruikmaken van de Finse sauna en het stoombad. Er is een
schoonheidssalon, waar je tegen betaling massage- en schoonheidsbehandelingen kunt ondergaan,
en een fitnessruimte.
Ga je liever golfen, surfen, duiken of zeilen? Bij de receptie kunnen ze je precies vertellen waar je het
best naartoe kunt om deze sporten te beoefenen en materiaal te huren.

Informatie en reserveren:
Tel:
+34 928 777 492
Web:
www.murhotels.com
E-mail: hotelneptuno@grupomur.com

