HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – Spanien
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▪
▪

Boende och frukost, halvpension eller
all-inclusive
Par och familjer
Strand och spa
Tennis och golf

•
•
•
•

Byggnadsår: 2000
Senaste renovering: 2016
Rum: 214
Strand 200 meter bort

Hotel Faro Jandía & Spa ligger i södra delen av Fuerteventura, precis vid den kilometerlånga stranden Morro
Jable, och har underbar utsikt över den berömda fyren Faro de Morro Jable Jandía.
Byggnaden har modern design och är byggd i lokalt material. Tack vare dess speciella halvmåneform ger den ett
utmärkt skydd mot vinden.
Njut av all inclusive utan armband i en underbar omgivning. Här finns flera barer med trevlig personal där du
kan njuta av drycker av kända märken tills baren stänger. Till lunch kan du välja mellan rätter från menyn eller
äta buffén
Det finns gratis wifi i hela hotellet.
Rum
De 214 moderna, stora rummen har möblerad balkong med utsikt mot poolen eller havet. Alla rum har
dubbelsäng eller två enkelsängar, en bäddsoffa och möjlighet att ställa in en barnsäng. Det finns även möjlighet
att bo i anslutande rum (på begäran i mån av möjlighet) för familjer som vill bo tillsammans. Alla rum har
vattenkokare, ett urval av te och kaffe, minibar (betalas separat), luftkonditionering, värdeskåp (betalas separat),
telefon med direktlinje, poolhanddukar och badrock.
Deluxe-rummen med havsutsikt har en stor terrass med två solstolar samt CD-< och DVD-spelare. De fantastiska
juniorsviterna har ett stort vardagsrum, ett helt separat sovrum och en stor möblerad terrass med en egen
bubbelpool och 180º utsikt mot havet.
Mat
Man kan boka: Boende med frukost, halvpension eller all inclusive. Restaurangen Atlántida serverar en underbar
frukost fram till kl. 11 med både kalla och varma rätter. Du kan även njuta av maten på uteterrassen. På kvällen
serveras en stor middagsbuffé där du kan se hur rätterna tillagas i det öppna köket.
Du som har bokat all inclusive kan välja rätter från menyn eller äta buffén på snackbaren Macarionesia och äta
lunch på uteterrassen. Dessutom ingår alla drycker av kända spanska och internationella märken i baren fram till
kl. 01.00.
Underhållning och spa
Skäm bort dig själv i spaet på Hotel Faro Jandía. Det är över 1 000 kvadratmeter stort och har allt för vila,
avkoppling och välbefinnande. Inträdet är gratis för hotellets gäster.
Poolen är uppvärmd under vintern och har ett särskilt barnområde. Solstolarna har madrasser och vi erbjuder
handdukar gratis.
Hotellet har 3 tennisplaner, minigolf och ett gym. Du som gillar att spela golf hittar golfbanan Jandía Golf bara
ett stenkast från hotellet. I receptionen kan du få information om var du kan hyra utrustning för att surfa, dyka
eller segla.

Information och bokning:
Tel.:
+34 928 545035
Webb: www.murhotels.com
E-post: recepcion.farojandia@grupomur.com

