PURE SALT PORT
ADRIANO
Santa Ponsa, Spania

Descriere PURE SALT PORT ADRIANO 5*, Santa Ponsa, Spania
Superb 9 Booking.com Adults only +18 ! Acest hotel luxos, destinat exclusiv adulților, care beneficiază de o locație
perfectă, între una dintre zonele de coastă ale insulei Mallorca și terenul de golf Santa Ponsa Taxa locala: 1-2eur
/pers./zi + 10%TVA (in functie de clasificarea hotelului) – se achita la fata locului!
Hotel Website: https://www.puresaltluxuryhotels.com/port-adriano
Localizare
Acest hotel luxos, destinat exclusiv adulților, care beneficiază de o locație perfectă, între una dintre zonele de coastă
ale insulei Mallorca și terenul de golf Sta Ponsa
Facilitati hotel
Pure Salt Port Adriano se află la câţiva paşi de o plajă cu nisip şi oferă cadrul perfect pentru ca oaspeții să se bucure de
soarele, nisipul şi marea din Mallorca. De pe terasa mare oaspeții pot admira peisajul minunat din jurul hotelului şi
apusul soarelui.
Facilitati camere
Arhitectura proprietății Pure Salt Port Adriano este impunătoare şi elegantă, inspirată de stilul tradiţional al insulei
Mallorca. Ferestrele şi balcoanele sunt încadrate de rame arcuite, iar pereţii sunt zugrăviţi în nuanţe mediteraneene.
Camerele au vedere la mare, minibar, seif, wi-fi gratuit, telefon, baie cu dus , halat, papuci si uscator de par, facilitati
pt cafea si ceai
Drinks & Food
Restaurantul hotelului, Adriana, oferă un meniu à la carte cu preparate încântătoare și sănătoase, la prânz și la cină.
Barul Oyster, cu vedere spectaculoasă pune la dispoziție un mic dejun excelent și preparate mediteraneene și
internaționale rafinate.
Spa & Wellness
Toţi oaspeţii au acces gratuit la centrul spa şi la centrul de fitness al hotelului. Tratamentele de înfrumusețare sunt
oferite la un cost suplimentar.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:16)

Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.
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