VIETA:
Viešbutis įsikūręs ramiame turistinės gyvenvietės Corralejo kvartale, kur daug parduotuvių, barų ir
restoranų, apie 1 km nuo centro. Šalia yra prekybos centras su restoranu, boulingu ir prekybos
centru, apie 200 m nuo viešbučio – vandens parkas „Acua Fun Park“ (veikia sezono metu). Iki
Puerto del Rosario oro uosto – 38 km.
PAPLŪDIMYS:
Viešas smėlio paplūdimys „Waikiki“ išsidėstęs apie 1,7 km nuo viešbučio, skėčiai ir gultai mokami.
Nuo viešbučio – apie 2,5 km iki vietos, kur prasideda natūralus parkas „de las Dunas de Corralejo“
su nuostabiu smėlio paplūdimiu ir didžiausiomis Kanarų salose kopomis. Nuvažiuoti galima
visuomeniniu transportu (apie 3 Eur/žm.). Skėčiai ir gultai – mokami (apie 2 Eur/d./2 gultai ir
skėtis).
VIEŠBUTIS:
Viešbutis – trijų žvaigždučių (oficiali kategorija – 3 raktai), pastatytas 2003 m., prieš kiekvieną
sezoną atnaujinamas. Viešbutis yra dviejų aukštų, jame yra 381 kambarys, didelė fojė, visą parą
veikianti registratūra. Restoranas (bufetas, yra kėdučių vaikams), 2 barai. Už papildomą mokestį:
interneto kavinė (apie 1 Eur/10 min.), belaidis internetas (Wi-Fi) vestibiulyje, šalia registratūros
(apie 18 Eur/sav.), savitarnos skalbykla, profesionali dviračių suaugusiesiems ir vaikams nuoma,
automobilių nuoma. Viešbutis yra pritaikytas neįgaliesiems. Galima atsiskaityti banko kortelėmis
„Visa“ ir „MasterCard“.
KAMBARYS:
1 miegamojo apartamentai: Numeryje gali apsistoti 2 suaugusieji ir 2 vaikai (viena papildoma
dvivietė sofa). Numerio plotas – apie 45 m². Numeris labai erdvus ir komfortiškas, jį sudaro
svetainė su mini virtuve, atskiras miegamasis, vonios kambarys (vonia ir dušas, tualetas, plaukų
džiovintuvas). Už papildomą mokestį: televizorius (apie 21 Eur/sav.), seifas (apie 15 Eur/sav.),
galima išsinuomoti lygintuvą, ventiliatorių (apie 15 Eur/sav., užstatas – 10 Eur). Nemokamai: lovelė
vaikui iki 2 m., balkonas arba terasa (stalelis ir kėdutės).; 2 miegamųjų apartamentai: Numeryje gali
apsistoti 4 suaugusieji ir 2 vaikai. Numerio plotas – apie 55 m². Numeris įrengtas kaip numeris su
vienu miegamuoju, papildomai – antras miegamasis. Numeris su 2 miegamaisiais – pagal specialų
užsakymą, už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
4 dideli baseinai, kurių plotas – apie 1 200 m², gylis – 0,3–1,5 m, sūraus vandens baseino plotas –
apie 700 m², gylis – 1,2–1,5 m; sūraus vandens – apie 900 m², gylis – iki 2 m, sūraus vandens
olimpinio dydžio baseinas (apie 3 Eur/val.), sezono metu šildomas gėlo vandens baseinas, didelis
vaikiškas baseinas, saulėta terasa su nemokamais gultais ir skėčiais, rankšluosčiai – mokami
(užstatas – 10 Eur, mokestis – 1 Eur/d., 5 Eur/7 d.); sporto salė, stalo tenisas, petankė, paplūdimio
tinklinio aikštelė. Vaikų klubas (4–12 metų), vaikų žaidimo aikštelė ir kambarys, kelis kartus per
savaitę pramogos suaugusiems ir vaikams: sporto ir laisvalaikio veikla ir vakarinės pramoginės
programos. Už papildomą mokestį: 2 teniso aikštės (10 Eur/val.), biliardas, sauna (5 Eur/val./žm.);
centro teritorijoje yra profesionalus 10 takų boulingas ir mokykla, kurioje rengiamos, pvz.,
banglenčių ir banglenčių su aitvarais sporto pamokos.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
Pusryčiai (7.30–10.00), pietūs (13.00–15.00) ir vakarienė (18.00–21.00) – švediškas stalas
viešbučio restorane. Tarp pietų ir vakarienės – užkandžiai, kava, arbata, ledai (15.30–16.30). Vietos
gamybos alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai siūlomi iki 23.00 val. Būtina nešioti „viskas
įskaičiuota“ apyrankę.

