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

•
•
•

Endast boende eller halvpension
Pool
Barnbassäng och lekpark

•
•
•

Byggnadsår: 1984
Senaste renovering: 2016
Rum: 150

Aparthotel Buenos Aires ligger mitt i Playa Inglés, bara ett stenkast från köpcentret Yumbo och 900
meter från stranden. Alldeles i närheten finns ett brett utbud av underhållning, barer, restauranger och
butiker.
Njut av en vistelse i våra moderna, renoverade lägenheter själv, i par, med familjen eller tillsammans
med vännerna. Här finns gratis wifi överallt, även ute på lägenheternas balkonger.
Rum
Samtliga 150 lägenheter har möblerad balkong med utsikt mot poolen. Alla lägenheter har ett
sovrum med 2 enkelsängar och garderob, ett badrum med dusch, ett vardagsrum med bäddsoffa,
kokvrå och dörr ut till balkongen. Köket är fullt utrustat med vattenkokare, kaffebryggare, brödrost,
mikrovågsugn, kylskåp och keramikhäll. Lägenheterna har även telefon med direktlinje, TV och
värdeskåp.
Mat
Man kan boka endast boende eller halvpension, och då ingår en fantastisk internationell frukostbuffé
fram till kl. 12.00 eller middag.
Dessutom finns en poolbar som erbjuder olika tilltugg och drycker under dagen samt en varierad
lunchmeny.
Här finns också en sportbar med biljardbord, bekväma fåtöljer, olika bordsspel och ett brett utbud av
drinkar och andra drycker där du kan ha trevligt med vännerna.
Underhållning och pool
Utomhuspoolen som är uppvärmd från oktober till april har solstolar och parasoller. För de minsta
finns en barnbassäng och en lekpark.
Om du vill ha en massage eller en skönhetsbehandling kan du besöka spahörnan med överkomliga
priser på Hotel Neptuno som ligger alldeles i närheten. Du har gratis tillgång till bastun och
ångbastun (för gäster över 18 år).
I närheten finns även möjlighet att hyra dykutrustning och utrustning till andra vattensporter.

Information och bokning:
Tel.:
+34 928 777 965
Webb: www.murhotels.com
E-post: buenosaires@grupomur.com

