BAHIA PRINCIPE
TENERIFE COSTA ADEJE
Tenerife, Spania

Descriere BAHIA PRINCIPE TENERIFE COSTA ADEJE 4*, Tenerife, Spania

Localizare
Bahia Principe Tenerife Resort este amplasat in Coasta Adeje, la o distanta de aproximativ 20 km de aeroportul
Tenerife Sur si la 12 kilometri de Playa de Las Americas (20 de minute de mers cu mașina), unde veți găsi o varietate
de magazine și de localuri unde puteți lua masa. Cele mai apropiate puncte de atracție sunt urmatoarele: Plaza del
Duque Shopping Centre (4,5 km), Gran Sur Shopping Centre (5,5 km), Abama Golf (6 km), Aqualand (6,2 km), Safari
Shopping Centre (8,1 km).
Facilitati hotel
Clientii au la dispozitie baruri, piscina in aer liber (deschisa tot anul), cada cu hidromasaj/jacuzzi, salon de
infrumusetare, restaurant a la carte (necesita rezervare) si bufet, sala de fitness, teren de tenis, centru spa, sala de
fitness.
Hotelul include si urmatoarele dotari si servicii precum: terasa la soare, gradina, meniuri cu diete speciale (la cerere),
teren de joaca pentru copii, club pentru copii (4-12 ani), babysitting/servicii pentru copii, receptie deschisa nonstop,
lounge/camera cu TV comuna, aer conditionat, magazine (in unitatea de cazare), inchirieri auto, facilitati pentru
persoane cu mobilitate redusa, internet Wi-Fi gratuit in hol. La proprietate există o sală de sport, terenuri de tenis, un
centru spa și un loc de joacă pentru copii. De asemenea, oaspeții au la dispoziție diverse activități de divertisment,
precum karaoke.
Facilitati camere
Toate camerele sunt spatioase, luminosae si confortabile, au balcon sau terasa si baie privata cu 2 chiuvete si sunt
dotate cu aer conditionat, televizor, telefon (in afara apeluri cu cost suplimentar), seif (contra cost), ventilator, uscator
de par, internet Wi-Fi în cameră (cu taxa suplimentara). Camerele de tip Junior Suite dispun de balcon cu vedere la
mare.

• Sejururi externe plecari 2022: 10% avans la inscriere; Restul de 90% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:01)

