wyloty od 26.05 do 29.09.2019 z Katowic lub Warszawy
wyloty od 26.05 do 22.09.2019 z Wrocławia
wyloty od 2.06 do 22.09 z Gdańska lub Poznania

cena za os. od: 2279 zł / tydzień / 2 posiłki
Nowoczesny, całkowicie odnowiony w 2018 r., oferuje szereg udogodnień
najwyższej klasy, m.in. rewelacyjny basen infinity oraz sky bar na dachu z pięknym
widokiem na morze, gdzie można wypoczywać słuchając relaksującej muzyki.
Idealny dla wszystkich kochających słońce i morze, znakomity także jako baza
wypadowa do odkrywania pięknych zakątków Majorki. Hotel leży blisko tętniącej
życiem stolicy wyspy, dokąd można wygodnie dojechać lokalną komunikacją lub
trasami rowerowymi, w popularnej dzielnicy hotelowej z restauracjami, barami,
sklepikami z pamiątkami i nadmorską promenadą. Fantastyczna, długa i szeroka
piaszczysta plaża jest tylko kilka kroków od hotelu.

Położenie:
W CAN PASTILLA, przy plaży, w pobliżu sklepy, bary i restauracje, ok. 6 km od stolicy
wyspy - Palma de Mallorca; ok. 2 km od lotniska w Palma de Mallorca; przystanek
autobusowy ok. 200 m od hotelu.
Plaża:
Playa de Palma, publiczna, piaszczysta, długa i szeroka, łagodne zejście do morza, przy
hotelu, przejście przez ulicę, parasole, leżaki i materace płatne (ok. 5 EUR/dzień/szt., ok.
15 EUR/komplet).
Hotel:
Czterogwiazdkowy, elegancki i stylowy, całkowicie odnowiony w 2018 r., planowane
otwarcie w kwietniu 2019 r., 247 pokoi, 1 budynek, 6 pięter, 3 windy, przestronne lobby,
całodobowa recepcja, restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia lokalna i
międzynarodowa, wieczory tematyczne, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie,
show cooking, lounge bar, sky bar na tarasie na dachu; taras z widokiem na morze,
bezpłatny internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; za opłatą: punkt
internetowy, room-service, pralnia, wypożyczalnia samochodów i rowerów; akceptowane
karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express.

Pokój:
Standardowy:
2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 20 m², stylowy, odnowiony w 2018 r., indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka, kosmetyki), internet
bezprzewodowy, telewizja satelitarna (LED), telefon; za opłatą: minibar, sejf (ok. 15
EUR/tydz., depozyt: 3 EUR); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie
przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka), widok na miasto; widok na basen, boczny i
frontalny widok na morze za dopłatą;
Junior suite:
2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m², stylowy, odnowiony w 2018 r., wyposażenie jak
w pokoju standardowym, dodatkowo: ekspres nespresso i zestaw do parzenia herbaty,
room-service, menu poduszkowe, szlafroki i kapcie, podarunek na powitanie, widok na
miasto; junior suite za dopłatą.
Sport i rozrywka:
Basen, nieregularny kształt, słodka woda, gł. 1,1-1,9 m, wydzielona część dla dzieci, gł. 0,5
m, basen infinity na dachu, słodka woda, gł. 1,1-1,9 m, prostokątny kształt, przy basenach
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki (wymagany depozyt); sala fitness; animacje dla
dorosłych: kilka razy w tygodniu muzyka na żywo, pokazy artystyczne;
za opłatą: sauna, jacuzzi; oferta zewnętrzna: 18-dołkowe pole golfowe ok. 12 km od
hotelu; sporty wodne na plaży: kitesurfing, narty wodne, żeglarstwo.
Kontakt: 0034/971260750, www.areneshotel.eu
Gratis: Wi-Fi

