BUNGALOWS PARQUE ROMÁNTICO ***
Calle Dinamarca, 4 – 35100 Playa del Inglés – Spanje





Alleen accommodatie
Stellen en gezinnen
Tennisbanen





Laatste renovatie: 2015
Bungalows: 80
Strand op 500 m

Parque Romántico is een klein complex in het rustigste gedeelte van Playa del Inglés. De begroeiing in
de tuinen is typisch voor de Canarische Eilanden, met oude palmbomen en schitterende bougainvilles
in vele kleuren. Het complex bestaat uit twee parken, gescheiden door een weg. In het grote park ligt
de receptie en daarnaast is er een klein park. Beide parken hebben een buitenzwembad, dat in de
winter verwarmd wordt.
Hier kun je alleen komen, met je gezin of met je partner en van je vakantie genieten in een van onze
gezellige bungalows. De boulevard ligt slechts op een paar meter afstand van de spectaculaire duinen
Dunas de Maspalomas.
Bungalows
In totaal zijn er 80 bungalows, gebouwd in de vorm van een iglo of met een interne koepel. Er zijn
bungalows met één of twee slaapkamers. Alle bungalows zijn voorzien van een volledig uitgeruste open
keuken, die direct uitkomt op de woonkamer, een badkamer met douche of ligbad en een ruim,
gemeubileerd terras, ideaal om al-fresco te genieten van je ontbijt, lunch of diner. Laat ons weten als je
met een baby reist. Wij kunnen dan een kinderbedje, commode en speciaal babybadje in de bungalow
zetten.
Eten en drinken
De meeste van onze gasten reserveren alleen de accommodatie. Er is een klein à-la-carterestaurant
met een terras en ernaast een speelruimte voor de kleintjes.
Ontspanning en vermaak
In het complex liggen drie gerenoveerde tennisbanen (tegen betaling). Bij de receptie wordt materiaal
verhuurd en ook is er de mogelijkheid om tennislessen te nemen. Er zijn twee speeltuinen voor veel
speelplezier tijdens de vakantie. Elk park heeft een eigen zwembad en het grote park beschikt ook over
een kinderzwembad.

Informatie en reserveren:
Tel.:
+34 928 770 534
Web: www.murhotels.com
Email: parqueromantico@grupomur.com

