Beverly Park***
Adresa: Playa del Inglés,Gran Canaria

Poloha:
Hotel se nachází na okraji tur. letovisk Playa del Inglés a San Agustin. Malá přírodní písečná pláž s tmavým pískem a
pozvolným vstupem do moře je od hotelu pouze pobřežní promenádou a téměř nefrekventovanou vedlejší silnicí.Po
plážové promenádě se můžete dostat na hlavní pláž Playa del Ingles a písečné duny Maspalomas nebo na černou
vulkanickou pláž v San Agustinu. Hotel se nachází 300 m od obchodního centra Tropical, 1 km od obchodního centra San
Agustín a přibližně 1,5 km od obchodních center na Playa del Inglés (Kasbach, Metro a Jumbo). Zastávka linkového
busu přímo před hotelem.
Vzdálenost na letiště: 28 km

Vybavení komplexu:
Pětipatrová budova se třemi výtahy nabízí recepci, dvě restaurace, několik barů, dětský klub, saunu, masáže, kadeřnictví,
malý supermarket, společenský sál, místnost s herními automaty a internetovou místnost. V subtropické zahradě jsou 3
bazény pro dospělé (jeden v zimě vyhřívaný), dětské brouzdaliště, terasa s lehátky a slunečníky.

Zařízení pokojů:
Standardní pokoj: jednoduše zařízený klimatizovaný dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení telefon, televizi se
satelitními programy, trezor, koupelnu s WC a balkon nebo terasu s výhledem do ulice nebo na moře ( příplatek uveden
v ceníku).
Rodinný pokoj: vybaven shodně jako standardní pokoj, ale je prostornější a má dvě ložnice. Balkon nebo terasa
s výhledem na moře (příplatek uveden v ceníku). Max. obsazenost – 4 osoby.

Počet pokojů: 469

Pro děti:
Dětské brouzdaliště, dětský park, dětský klub.

Pro handicapované:
Společenské prostory hotelu jsou přizpůsobeny pro handicapované klienty (nájezdové rampy, vstup do bazénu, lobby
atd.), pokoje ale nejsou speciálně vybaveny.

Sport:
Tenisový kurt, stolní tenis, biliár a minigolf.

Zábava:
Několikrát týdně denní a večerní animační a zábavné programy.

Internet:
Internetový koutek za poplatek.

Program all inclusive:
-snídaně, oběd a večeře formou bufetu + snack, zmrzlina a odpolední káva, čaj a zákusek (12.00-17.00 hod.)
- vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ( 10.30-23.00 hod.)

