HOTEL NEPTUNO **** BARA VUXNA
Avda. Alféceres Provisionales 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – Spanien

•
•
•

Boende och frukost, halvpension eller
all inclusive
Bara för vuxna (18+)
Skönhetscenter och gym

•
•
•
•

Byggnadsår: 1986
Senaste renovering: 2016
Rum: 170
Avstånd till stranden: 900 meter

Hotel Neptuno ligger mitt i Playa Inglés, 10 minuters promenad från stranden (900 meter) och
bredvid köpcentret Yumbo med alla dess restauranger och affärer.
Hotellet är perfekt för par i alla åldrar, singlar och vänner som vill ha det lugnt och skönt helt utan
barn.
Den fantastiska personalen erbjuder personlig service så att du bara kan koppla av och njuta av
vistelsen. Man behöver inget armband för all inclusive, och spanska och internationella drycker av
kända märken ingår fram till baren stänger.
Det finns gratis wifi i hela hotellet.
Rum
De 170 moderna och nyrenoverade rummen har möblerad balkong med utsikt mot poolen och
trädgården. Alla rum har en dubbelsäng eller två enkelsängar, vattenkokare, ett urval av te och kaffe,
minibar (betalas separat), luftkonditionering, telefon med direktlinje, bakgrundsmusik, värdeskåp
(betalas separat) och poolhanddukar.
Mat
Man kan boka boende med frukost, halvpension eller all inclusive. Restaurangen Nautilus erbjuder en
stor frukost fram till kl. 11 och har öppet kök där man kan se hur både frukosten och middagen
tillagas.
Om du har bokat all inclusive kan du välja att äta buffén eller rätter från menyn i snackbaren La
Sirena till lunch. Från kl. 18 fram till baren stänger ingår dessutom spanska och internationella
drycker av kända märken i baren Sotavento.
Underhållning och pool
Hotellets utomhuspool är uppvärmd under vintermånaderna och har solstolar och parasoller. Du har
gratis tillgång till bastun och ångbastun. Du kan även njuta av en skönhetsbehandling eller massage
(betalas separat) i vårt skönhetscenter.
Hotellet har ett gym och i receptionen kan du få information om golfbanor, och uthyrning av
utrustning för att dyka, segla, surfa med mera.

Information och bokning:
Tel.:
+34 928 777 492
Webb: www.murhotels.com
E-post: hotelneptuno@grupomur.com

