Ifa Interclub Atlantic***
Adresa: Los Jazmines, 2, 35100 San Agustin

Poloha:
Hotel se nachází v rozlehlé zahradě v horní části letoviska San Agustín. Centrum střediska s možnostmi nákupů a zábavy
je vzdáleno cca 1,7 km, středisko Playa del Inglés s proslulou pláží u písečných dun Maspalomas cca 2,5 km (spojení
několikrát denně hotelovým autobusem za poplatek). Široká písečná pláž s tmavým pískem a pozvolným vstupem do
moře je vzdálena cca 1 km po silnici nebo 15 minut chůze po schodech. Zastávka linkového autobusu cca 800 m od
hotelu.

Vzdálenost na letiště: 25 km
Vybavení komplexu:
Komplex Je rozdělen do 4 dvou až pětipatrových budov. K dispozici vstupní hala s recepcí, restaurace a snack bar. V
udržované subtropické zahradě o rozloze 4 hektary se nachází 2 bazény (jeden s možností klimatizace/vyhřívání), dětský
bazén, 3 vířivky, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, lehátka jsou také umístěna na trávníku
v zahradě (vhodné pro malé děti).

Pro děti:
Dětské brouzdaliště a hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let klub animátorů)

Sport:
Zdarma stolní tenis, volejbal, fotbal, vodní pólo,lukostřelba, pétanque a aerobik. Za poplatek biliár, 3 tenisové kurty,
tenisová škola a potapěčská škola.

Zábava:
Pravidelné denní i večerní animační programy pro děti i dospělé.

Internet:
Internetový koutek za poplatek.

Program all inclusive:
-snídaně, oběd a večeře formou bufetu+ snack přes den+ odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina
- vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ( 11.00-23.00 hod.)

Zařízení pokojů:
Standardní pokoj: Jednoduše zařízený dvoulůžkový pokoj má ve svém vybavení pohovku, televizi se satelitními
programy, telefon, trezor, koupelnu s vanou a WC, balkon nebo terasu. Maximální obsazenost – 3 osoby.
Family pokoj: Vybaven shodně jako standardní pokoj, navíc má obývací pokoj, který je od ložnice oddělen závěsem a je
zde možnost až 2 přistýlek. Maximální obsazenost – 4 osoby.
Jednolůžkový pokoj: Tento typ pokoje je menší, základní vybavení je shodné s dvoulůžkovým pokojem.

Počet pokojů: 408

Pokoj family s velkým balkónem

Pokoj standart

