H10 Costa Adeje
Palace
Costa Adeje, Spain
PLAYA LA ENRAMADA LA CALETA COSTA ADEJE

Descriere H10 Costa Adeje Palace 4*, Costa Adeje, Spain
Located on the seafront and with direct access to La Enramada beach, H10 Costa Adeje Palace is an iconic hotel known
for its magnificent swimming pools, Chill-Out Terrace with spectacular sea views and enchanting Canary Island
gardens. It also features a wide range of dining options, including the Asian restaurant Sakura Teppanyaki; a full
programme of entertainment for the whole family; a Despacio Spa Centre and Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Hotel Website: https://www.h10hotels.com/es/hoteles-tenerife/h10-costa-adeje-palace
Localizare
Hotelul H10 Costa Adeje Palace este situat la malul marii (la aproximativ 50 de metri), pe plaja Enramada Beach, in
sudul insulei, pe coasta Adeje. Aeroportul Tenerife Sur se gaseste la 27 km departare.
Cele mai populare atracții sunt urmatoarele: Abama Golf (9 km), Golf del Sur (15,5 km), Playa de la Arena (17,3 km),
Los Gigantes (18,8 km; aceste stânci infinite cu grotele sale părăsite oferă un cardul incredibil pentru navigație și
scufundări). Hotelul oferă un serviciu de transfer gratuit la populara staţiune Playa de las Americas, situată la 4 km.
Terenul de golf Costa Adeje este la mai puţin de 2 km.
Facilitati hotel
Oaspetii se pot bucura de urmatoarele facilitati: internet Wi-Fi gratuit in spatiile publice, 4 piscine exterioare, dintre
care una pentru copii, piscina interioara (cu acoperiș de sticlă), Spa Center, jacuzzi exterior, sala de fitness, magazine,
internet corner (contra cost), minigolf, parcare (contra cost), shuttle bus pana la Plaja de la Americas,
spalatorie/curatatorie, 3 restaurante, 4 baruri, sala de conferinte, personal multilingv, magazine (în unitatea de
cazare), babysitting/servicii pentru copii, cadă cu hidromasaj/jacuzzi, Daisy Club dispunând de un program complet de
divertisment pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani.
Luxosul Centru Spa Despacio are o piscină interioară încălzită, sală de gimnastică şi baie turcească. De asemenea,
oaspeţii pot rezerva tratamente de sănătate şi de înfrumuseţare. Se oferă un program sportiv complet, precum şi alte
activităţi.
H10 Costa Adeje Palace oferă numeroase opţiuni de luat masa, inclusiv restaurante de tip bufet şi à la carte. Există un
bar la piscină şi grătar, precum şi un bar cu pian.
Acest hotel exclusivist, înconjurat de grădini tropicale oferă tot ceea ce este necesar pentru o vacanță de neuitat..
Facilitati camere
Luminate, spatioase si elegant decorate, camerele sunt echipate cu balcon sau terasa mobilată cu vedere la zona
inconjuratoare si la mare, LCD TV cu posturi internationale, minibar (contra cost), seif (contra cost), aer conditionat,
grup sanitar propriu complet echipat, uscator de par, birou.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:06)

