APARTHOTEL BUENOS AIRES ***
Avda. Alféceres Provisionales, 27 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria – Spanien

•
•
•

Egen forplejning eller Halvpension
Swimmingpool
Børnepool og legeplads

•
•
•

Bygningsår 1984
Seneste renovering 2016
150 værelser

Aparthotel Buenos Aires ligger midt i Playa del Inglés kun få meter fra indkøbscentret Yumbo og 900
meter fra stranden. I nærheden af hotellet findes et bredt udbud af aktiviteter, barer, restauranter og
butikker.
Nyd dit ophold i vores moderne og nyrenoverede lejligheder alene, med din partner, med familien
eller med vennerne. Der er gratis Wi-Fi på hele hotellet og på balkonerne i lejlighederne.
Værelser
Alle de 150 lejligheder har møbleret balkon og udsigt til swimmingpoolen. Alle lejlighederne består af
et separat værelse med 2 enkeltsenge og garderobeskab, badeværelse med brusekabine, en stue
med sofaseng, tekøkken og adgang til balkonen. Køkkenet er fuldt udstyret med elkedel,
kaffemaskine, brødrister, mikrobølgeovn, køleskab, kogeplader. Der er desuden direkte telefon, tvapparat og værdiskab.
Mad og drikke
Du kan reservere dit ophold med Egen forplejning eller med Halvpension, og den lækre internationale
buffet er åben for morgenmad til kl. 12.00 og igen om aftenen.
Snackbaren ved swimmingpoolen byder desuden på forskellige snacks og drikkevarer hele dagen, og
den har et varieret udbud af retter til frokost.
Der findes en sportsbar med billardbord, komfortable lænestole, forskellige brætspil og et stort udvalg
af cocktails og drikkevarer, som kan nydes med vennerne.
Underholdning og swimmingpool
Åben, opvarmet (fra oktober til april) swimmingpool med liggestole og parasoller. Til de små findes
der en børnepool og en legeplads.
Skulle du have lyst til en massage eller en skønhedsbehandling, så kan du benytte dig af Wellnesshjørnet (lavpris) på Hotel Neptuno, som ligger kun få meter væk. Du kan gratis afbenytte den finske
sauna og dampbadet (kun adgang for personer over 18 år).
Der findes mulighed for at leje udstyr til sejlsport, dykning og andet i nærområdet.

Information og reservation:
Tlf.:
+34 928 777 965
Web:
www.murhotels.com
E-mail: buenosaires@grupomur.com

