Dunas Don Gregory****
Adresa: Calle de las Dalias, 11, 35100 San Agustin – Gran Cananaria

Poloha:
Na jižním pobřeží ostrova, v klidné části letoviska San Agustín. Jako jeden z mála Kanárských hotelů se nachází přímo u
pláže.Pobřežní pobřežní promenáda (4 km až na písečné duny Maspalomas) s mnoha obchody, restauracemi a baryse přímo před
hotelem. Nákupní centrum vedle hotelu. Pouze několik minut chůze od hotelu autobusová zastávka.
Vzdálenost na letiště: 26 km

Pláž:
Vulkanická písečná pláž Playa de las Burras je od hotelu oddělena pouze pobřežní promenádou, přístup na pláž je z hotelové zahrady.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Vybavení komplexu:
Osmipatrový hotel s klimatizovanými společnými prostory a s krásným výhledem na pláž Las Burras nabízí, mramorovou recepci, 4
výtahy, konferenční sál, Wi-Fi připojení k internetu (za poplatek), restauraci, piano bar, butiky, dětský park a masáže. Na terase v
hotelové zahradě najdete v zimních měsících vyhřívaný bazén se sladkou vodou, lehátka, slunečníky a oddělenou terasu pro nudisty.

Zařízení pokojů:
Elegantně zařízený dvoulůžkový pokoj je klimatizovaný, má ve svém vybavení televizi se satelitními programy, přímou telefonní linku,
rádio, minibar (na vyžádání), trezor (k pronájmu), koupelnu s WC a vysoušečem vlasů. Z balkonu nebo terasy jsou kouzelné výhledy
na oceán nebo do zahrad.
Dvoupatrový suite má ve spodní části obývací pokoj s lodžií, v horním patře ložnici s oknem, koupelnu a šatnu. Je vybaven koberci,
televizí se satelitními programy, trezorem, koupelnou s WC a vysoušečem vlasů. Na vyžádání minibar a ventilátor. Umístění – 8. patro.

Pokoj Standart
Počet pokojů: 244

Junior Suite

Pro děti:
Dětské brouzdaliště. Dětská postýlka zdarma, dětská chůva za poplatek.

Pro handicapované:
Společenské prostory a pokoje (na vyžádání) jsou přizpůsobeny pro handicapované klienty.

Sport:
Stolní tenis, šipky, , kulečník, petanque, 2 kurty na tenis s nočním osvětlením, stolní fotbal, malá posilovna

Zábava:
Několikrát týdně denní a večerní animační a zábavné programy. Piano večery několikrát v týdnu.

Internet:
Počítač s připojením na internet v prostorách recepce a WI-FI za poplatek

Program all inclusive:
- snídaně, oběd a večeře formou bufetu
- snack (10.00–18.30 hod.)
- alkoholické nápoje, koktejly, pivo, víno v barech a restauraci(10.00–23.00 hod.)
- odpolední káva, čaj, zákusky (16.00–18.00 hod.)

