wyloty od 28.04 do 29.09.2019 z Warszawy
wyloty od 28.04 do 18.09.2019 z Katowic
wyloty od 26.05 do 22.09.2019 z Wrocławia
wyloty od 2.06 do 29.09 z Gdańska
wyloty od 2.06 do 22.09.2019 z Poznania

cena za os. od: 1959 zł / tydzień / All Inclusive
Idealnie położony tuż przy jednej z najładniejszych i najlepiej zagospodarowanych
plaż na wyspie - Playa de Palma i w centrum Can Pastilla. Odnowiony w 2017 r.,
oferuje wygodny wypoczynek z wakacyjnymi atrakcjami w tle. To doskonały wybór
na aktywny wypoczynek z rodziną: basen, bogata oferta sportowa i animacje dla
Gości w każdym wieku piszą idealny scenariusz na beztroskie wakacje. W hotelu
przygotowano również centrum spa z bezpłatnym dostępem do krytego basenu,
sali fitness, a nawet jacuzzi i łaźni tureckiej.

Położenie: w centrum CAN PASTILLA ze sklepami, restauracjami i barami, ok. 6 km od stolicy
wyspy - Palma de Mallorca; ok. 4 km od lotniska w Palma de Mallorca; przystanek autobusowy
ok. 100 m od hotelu (Palma de Mallorca).
Plaża: Playa de Palma, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 100 m od hotelu,
dojście chodnikiem i przejście przez ulicę, parasole i leżaki płatne (ok. 15 EUR/komplet: 2 leżaki
i parasol); restauracje, bary, dyskoteki.
Hotel: trzygwiazdkowy superior, zadbany, odnowiany w 2015 i 2017 r., 192 pokoje, 1 budynek,
5 pięter, 2 windy, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja - dania w formie bufetu,
kuchnia międzynarodowa, show cooking, wieczory tematyczne, dostępne foteliki i menu dla
dzieci, dania wegetariańskie, podczas kolacji obowiązuje strój formalny (panowie - długie
spodnie), 2 bary: w lobby i przy basenie; kantor, przechowalnia bagażu, kwiaciarnia; taras z
widokiem na basen; za opłatą: internet bezprzewodowy, punkt internetowy, lekarz na wezwanie,
wypożyczalnia rowerów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 20 m², elegancki i zadbany, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon;
za opłatą: internet bezprzewodowy, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie
przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok na basen za dopłatą;
Rodzinny:
2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 30 m², optycznie wydzielona
część dzienna z miejscami do spania, wyposażenie jak w pokoju standardowym; pokój rodzinny
na zamówienie, za dopłatą.
Sport i rozrywka: basen, prostokątny kształt, słodka woda, ok. 150 m², gł. 1,1-1,8 m, wydzielona
część dla dzieci, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki za kaucją (ok. 20 EUR); tenis
stołowy, piłka wodna, rzutki, aerobik; animacje dla dorosłych i dzieci (w terminie: lipiec-sierpień):
gry i zabawy w basenie, występy na żywo; za opłatą: bilard; centrum spa: bezpłatnie: basen kryty,
podgrzewany, słodka woda, ok. 70 m², gł. 1,1-1,8 m, sala fitness, jacuzzi, łaźnia turecka;
płatne: masaże; sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna), ok. 14 km od hotelu 18-dołkowe pole
golfowe.
All inclusive: śniadanie (8.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu
w restauracji głównej; przekąski w barze przy basenie (11.00-17.00); napoje bezalkoholowe i
lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym barze (10.00-24.00); wymagane noszenie opasek all
inclusive.
Kontakt: 0034/971262258, www.hotelcalmamallorca.com
Gratis: wstęp do spa

