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Caprici Verd
Położenie
Elegancki hotel położony na początku bulwaru, w popularnej miejscowości wypoczynkowej - Santa Susanna
Bliskość szerokiej plaży oraz restauracji, barów, dyskotek i punktów z pamiątkami
Komfortowe pokoje posiadające wszystko co niezbędne, aby zapewnić wygodę w trakcie pobytu
Mini klub dla dzieci oraz animacje dla dorosłych przy basenie
Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej, z której łatwo można dojechać do Barcelony

Lokalizacja Hotelu
w Santa Susanna, ok. 150 m od plaży, ok. 1 km od centrum, ok. 35 km od lotniska w Gironie, ok. 20 m od stacji kolejowej, ok.
60 km od Barcelony.

Wyposażenie Hotelu
liczba pokoi: 266, restauracje: 1, recepcja 24h, sejf (płatny), lobby, lobby bar, ogród, taras słoneczny, bar główny, bar przy
basenie, internet bezprzewodowy, kącik internetowy (płatny), sala konferencyjna dla 150 osób, wymiana walut,
pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne), opieka lekarska (płatna), sala TV, parking, brak udogodnień dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej.

Basen
basen odkryty, leżaki i parasole bezpłatnie; basen kryty z jacuzzi; brodzik dla dzieci.

Pokoje
klimatyzacja indywidualnie sterowana, telewizja satelitarna, ogrzewanie, mini bar, telefon, lodówka, łazienka z wanną lub
prysznicem, suszarka do włosów, taras/balkon.

STANDARD: pokoje dla max. 4 osób. Możliwość 1 lub 2 dostawek (2 łóżka małżeńskie)

Plaża
publiczna, piaszczysto-żwirowa, długa, szeroka, leżaki i parasole płatne, przejście tunelem pod ulicą.

Sport I Fitness
siłownia, płatne: centrum fitness, bilard, sauna.

Sport Na Plaży
sporty wodne (płatne).

Rozrywka
animacje wieczorne, muzyka na żywo, dyskoteka (płatna).

Dla Dzieci
animacje, mini klub, plac zabaw, łóżeczko dziecięce, krzesełka w restauracji.

Wyżywienie
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śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość dopłaty do pakietu All Inclusive.
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All Inclusive Zawiera
śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski w ciągu dnia w wybranych barach; lokalne alkohole i
napoje bezalkoholowe serwowane w godzinach od 10.30 do 23.00.

Informacje Dodatkowe
Hotel wybudowany w 2002 roku.

Oferta:
Wylot
01.01.1970

Powrót
01.01.1970

godz.

godz.

Zakwaterowanie
-()

Dni
dni

Cena
os. dorosła
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