Ifa Buenaventura***
Adresa:

– C/ Gánigo, 6 - Plaza de Ansite, E-35100, Playa del Inglés, Gran Canaria

Poloha:
Hotel v centru střediska Playa del Inglés. Nákupní a zábavní možnosti v bezprostřední blízkosti hotelu. 100 m zastávka autobusu
Vzdálenost na letiště: 30 km

Pláž:
Několik kilometrů dlouhá světlá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře Playa del Inglés, která přechází ve známé písečné duny
Maspalomas, je vzdálena cca 900 m (několikrát denně bezplatný hotelový autobus).

Vybavení komplexu:
Hotelový komplex o osmi patrech s výtahy nabízí svým hostům vstupní halu s recepcí, společenskou místnost, místnost s TV/sat.,
hlavní restauraci, restaurace `a la carte specializované na ryby, čínskou a italskou kuchyni, anglickou pivnici, 3 bary, malou nákupní
pasáž s obchodem se suvenýry a butikem, kadeřnictví. V zahradě se nacházejí 2 bazény (možnost klimatizace/vyhřívání), které
rozdělují zahradu na 2 části. První je živější, s animačními programy, vířivkou a hudbou, druhá část je odpočinková, s bazénem a
vířivkou. Terasy na slunění s lehátky a slunečníky zdarma a snack bary u bazénů.Široké sportovní možnosti.

Zařízení pokojů:
Prostorné pokoje mají koupelnu/WC (vysoušeč vlasů), obývací část s pohovkou, TV/sat., telefon, trezor (za poplatek) a balkon nebo
terasu. Za připlatek pokoje s výhledem na bazén nebo na moře umistěne v 6., 7. či 8. patře.
Počet pokojů: 724

Pokoj standart

Pokoj s výhledem

Pro děti:
Dětské brouzdaliště a hřiště, hlídání dětí (na vyžádání, za poplatek), dětská postýlka (na vyžádání, zdarma).

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

Sport:
Zdarma vířivka, stolní tenis, víceúčelové sportovní hřiště,plážový volejbal a veškeré aktivity v rámci animačních programů. Za poplatek
tenis, biliár, fitness, masáže, půjčovna kol, škola tenisu a potápění.

Lázně:
Sauna, vnitřní bazén, turecká lázeň, mazáže (za poplatek).

Zábava:
Několikrát týdně denní a večerní animační a zábavné programy pro děti a dospělé.

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

Program all inclusive:
- snídaně, oběd a večeře formou bufetu
- nápoje k hlavním jídlům (stolní víno, pivo, voda, limonády)
- snack (11.30–12.30 a 22.00–23.00 hod.)
- odpolední káva, čaj, zákusek (15.30–17.00 hod.)
- alkoholické nápoje, koktejly, pivo, víno v barech (11.00–23.00 hod.)
- zmrzlina

