Hotel Pez Espada
Adres:
Avda. Salvador Allende, 11
29620 Torremolinos (Málaga)
Hiszpania

Miasto:
Tel. +34 952 380 300
Fax. +34 952 372 801
pezespada@medplaya.com

Call Center sieci Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

OFICJALNA STRONA Pez Espada to jeden z najpopularniejszych hoteli na Costa del Sol. Jest to czterogwiazdkowy obiekt, który łączy
przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do klienta. Hotel cieszy się doskonałą lokalizacją tuż przy plaży, w okolicy ‘La Carihuela’,
która słynie z najlepszych w Torremolinos i okolicy restauracji serwujących owoce morza. Hotel posiada pokoi, suite i Junior Suite, z
których pokoje Club i Junior Suites są bardzo dobrze wyposażone. Premium Free Wifi jest dostępny w całym hotelu. W hotelu znajduje
się basen podzielony na dwie części ogrodu. Główny basen jest pośród pięknych ogrodów, prowadzących do morza, a górna jest
również basen otoczony ogrodem krajobrazowym, oferując zabawy przez kolorowych sprayów i prysznice, szczególnie dla dzieci. Nasz
oddany i troskliwy personel zapewni gościom niezapomnianą obsługę podczas całego pobytu. Nasza restauracja w formie bufetu
oferuje różnorodną kuchnię. Można również skorzystać z naszego snack baru "Frankie’s Café". Torremolinos oferuje szeroką ofertę
różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych. To miasto nadal jest punktem odniesienia dla turystów z całego świata.

Pokój Dwuosobowy Med
Pokoje znajdują się w głównym budynku hotelu i oferują widok na parking i cichej dostępu, która prowadzi do
plaży. Wszystkie pokoje posiadają balkon, dwa łóżka, telewizor z płaskim ekranem i interaktywnym menu, łącze
internetowe, mini-bar i sejf opcjonalny, klimatyzację, bezpośredni telefon. Przestronna łazienka z oknem
zewnętrznym wyposażona jest w wannę z prysznicem, suszarką do włosów. Czajnik elektryczny herbaty / kawy.
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , TV satelitarna , Ogrzewanie, Suszarka do włosów,
Zestaw powitalny , Telefon, Biurko, Czajnik elektryczny, Usługa budzenia, Ręczniki, Bielizna

Pokój dwuosobowy z bocznym widokiem na morze i basen
Nasze Pokoje dwuosobowe Beach Sunset znajdują się w zachodniej części głównego budynku hotelowego i
oferują piękny widok na basen i ogród, oraz boczny widok na morze. Wszystkie pokoje posiadają wygodne
balkony. Pokoje dwuosobowe Beach Sunset są wyposażone w:
dwa pojedyncze łóżka, telewizor plazmowy z interaktywnym menu, podłączenie do Internetu, klimatyzację,
opcjonalny minibar i sejf, bezpośredni telefon. Łazienka jest przestronna z małym oknem na zewnątrz i ma wannę
z prysznicem, suszarkę do włosów, lustro do golenia oraz pełen zestaw toaletowy. Czajnik elektryczny herbaty /
kawy.
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , TV satelitarna , Ogrzewanie, Suszarka do włosów,
Zestaw powitalny , Telefon, Biurko, Czajnik elektryczny, Usługa budzenia, Ręczniki, Bielizna, Widok na ogród,
Widok na basen

Pokój Club Beach Front
Przestronne pokoje Beach Front Club w uprzywilejowanej lokalizacji, z przepięknym bezpośrednim widokiem na morze
i ogrody. Duży umeblowany balkon pozwala się zrelaksować i podziwiać widoki na plażę i promenadę nadmorską.
Pokoje Beach Front Club urządziliśmy w stylu nowoczesnym, nie zapominając o komforcie.
W każdym pokoju znajduje się balkon z meblami do wypoczynku, aby nasi goście mogli cieszyć się widokiem
roztaczającym się z pokoi.
Pokoje Beach Front Club mają następujące wyposażenie:
Łóżka podwójne lub pojedyncze z kołdrami, telewizor plazmowy, telefon bezpośredni,Wifi.
W łazience znajduje się Łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, lusterko powiększające i pełny zestaw
kosmetyków.
Usługi Klub: lodówka (mini bar) z drinki powitalne, kawa / herbata, butelka wina, ręcznik na basen (za osobę),
udogodnienia Club, sejf, szlafrok i kapcie, które należy zebrać w recepcji (depozyt w wysokości 20,00 €).
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , Minibar, TV satelitarna , Ogrzewanie, Sejf, Suszarka
do włosów, Zestaw powitalny , Telefon, Biurko, Usługa budzenia, Ręczniki, Bielizna, Widok morza

Apartamenty MedPlaya
Apartamenty MedPlaya to bardzo przestronne pokoje z oddzielnym salonem znajdujące się na najwyższym piętrze
hotelu (7 piętro). Wszystkie apartamenty mają wspaniały widok boczny na morze, basen i hotelowe ogrody.
Wszystkie apartamenty MedPlaya posiadają duży taras, mają łóżko king size (2 x 2 m), wygodną sofę w salonie, dwa
telewizory z płaskim ekranem i interaktywnymi menu i łączem internetowym, klimatyzację, mini-bar, sejf i bezpośredni
telefon. Łazienki dysponują półokrągłą wanną z oddzielnym prysznicem i są wyposażone w suszarkę do włosów,
lustro powiększające oraz pełen zestaw toaletowy.
W cenę apartamentów Medplaya wliczone są nasze usługi Club: lodówka (mini bar) z drinki powitalne, kawa /
herbata, butelka wina, ręcznik na basen (za osobę), udogodnienia Club, sejf, szlafrok i kapcie, które należy zebrać
w recepcji (depozyt w wysokości 20,00 €).
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , Widok morza, Bielizna, Ręczniki, Usługa budzenia,
Czajnik elektryczny, Biurko, Sofa, Zestaw powitalny , Telefon, Minibar, Szlafrok, Suszarka do włosów, Sejf,
Ogrzewanie, TV satelitarna , Łóżko małżeńskie, Widok na basen

Pokoje Club
Wszystkie pokoje Club usytuowane są w części hotelu, z której roztacza się piękny widok na basen i ogród oraz
boczny widok na morze (wcześniej były to nasze dwuosobowe pokoje Sunrise).
Pokoje Club urządziliśmy w stylu nowoczesnym, nie zapominając o komforcie.
W każdym pokoju znajduje się balkon z meblami do wypoczynku, aby nasi goście mogli cieszyć się widokiem
roztaczającym się z pokoi.
Pokoje Club mają następujące wyposażenie:
Łóżka podwójne lub pojedyncze z kołdrami, telewizor plazmowy, telefon bezpośredni, Wifi.
W łazience znajduje się Łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, lusterko powiększające i pełny zestaw
kosmetyków.
Usługi Klub: lodówka (mini bar) z drinki powitalne, kawa / herbata, butelka wina, ręcznik na basen (za osobę),
udogodnienia Club, sejf, szlafrok i kapcie, które należy zebrać w recepcji (depozyt w wysokości 20,00 €).
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , TV satelitarna , Telewizor z płaskim ekranem, Widok
na ogród, Widok, Bielizna, Ręczniki, Budzik, Usługa budzenia, Czajnik elektryczny, Biurko, Ogrzewanie, Sofa, Minibar,
Telefon, Zestaw powitalny , Szlafrok, Łóżko małżeńskie, Sejf, Widok na basen

MedPlaya Junior Suite Beach Front
Nasze nowe pokoje typu junior suite w hotelu Pez Espada zapewnią naszym gościom niezwykle komfortowy pobyt.
Wszystkie znajdują się na wprost morza w Torremolinos. Pokoje usytuowane na parterze mają tarasy i pokoje
znajdujące się na pozostałych kondygnacjach mają balkony z widokiem na morze.
Pokoje junior suite znajdują się w budynku Pez Espada III, przyległym do głównego budynku hotelu. Przy budynku
znajduje się połączony z pasażem nadmorskim ogród z leżakami i łóżkami balijskimi.
Wszystkie pokoje typu junior suite mierzą 42,50 m2 i mają balkony lub tarasy o powierzchni 10,05 m2, a zatem
zapewniają sporo miejsca na wakacyjny pobyt. W każdym pokoju na balkonie znajduje się wanna z hydromasażem,

co pozwala w pełni się zrelaksować, podziwiając wspaniały widok, który roztacza się na morze.
Pokoje junior suite mają nowoczesny wystrój w żywych kolorach i dużo przestrzeni dla czteroosobowej rodziny albo
trójki przyjaciół. Jest tu miejsce na wygodne duże łóżko (które w razie potrzeby zmienia się w dwa łóżka
jednoosobowe) i sofę z funkcją spania (po rozłożeniu powstaje łóżko o wymiarach 2 x 1,60 m), a także fotel
wypoczynkowy i stolik kawowy.
W pokojach junior suite dostępne są następujące udogodnienia: Łóżko podwójne lub dwa łóżka z kołdrą, telewizor
plazmowy, telefon, bezpłatne wi-fi.
Nowoczesne i przestronne łazienki wyposażone są w kabiny prysznicowe typu walk-in, suszarki do włosów, lusterka
powiększające i pełny zestaw kosmetyków. Również są dostępne Usługi Klubowe: lodówka (mini bar) z drinki
powitalne, kawa / herbata, butelka wina, udogodnienia Klub, sejf, szlafrok i kapcie, które należy zebrać w recepcji
(depozyt w wysokości 20,00 €).
Goście zakwaterowani w pokojach typu junior suite mają wyłączny dostęp do strefy VIP, w której można się
zrelaksować i bezpłatnie poczęstować się napojami chłodzącymi, kawą lub herbatą oraz owocami i przekąskami.
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , Bielizna, Ręczniki, Usługa budzenia, Czajnik
elektryczny, Telewizor z płaskim ekranem, Biurko, Parkiet, Sofa, Telefon, Minibar, Zestaw powitalny , Szlafrok,
Suszarka do włosów, Sejf, Ogrzewanie, TV satelitarna , Łóżko małżeńskie, Widok morza

Udogodnienia
Cechy Hotelu
• Hotel znajduje się zaledwie kilka kroków od
plaży
• Spokojna atmosfera i spersonalizowane
usługi
• Bezpłatny Wifi v całym hotelu
• Sklepy jubilerskie
• Fryzjerstwo i salon piękności
• Check-in: od 13:00h
• Check-out: do południu
Parking
• Tuż obok hotelu, prywatny, zewnętrzny.
• Cena: 10 € / dzień
• Ładowarka Tesla
• 18 miejsc parkingowych dla motocykli
Sklepy
• Biżuteria
• Pamiątki
• Salon fryzjerski (damski / męski)
• Butiki odzieżowe
Posiłki
• Restauracja z widokiem na morze – szwedzki
stół oraz show cooking na śniadania i kolacje.
Godziny otwarcia restauracji:
Śniadanie (7.30 – 10.30)
Kolacja 19.00 – 22.00 (lato) 19:00 do 21:30
(zima "From september 16th")
• Wymogi dotyczące ubioru: W porze kolacji
nie wolno wchodzić do restauracji w stroju
kąpielowym ani w stroju sportowym.
• Latem czynny jest snack-bar Frankie´s Café
przy basenie.

Dostęp
• Przystosowanie dla niepełnosprawnych na
parterze.
Z wierzęta
• Zwierzęta nie są dozwolone, z wyjątkiem
psów przewodników.

Wyposażenie pokoju
• W pełni wyposażona łazienka
• Klimatyzacja
• Ogrzewanie
• Telefon
• Opcjonalnie sejf
• Balkon
• Opcjonalnie Mini-bar
• Suszarka do włosów
• Powitalny zestaw toaletowy
• Free Wifi
• Łóżeczka dziecięce: zależnie od dostępności.
GRATIS.

Wyposażenie
• Room Service (od 07:30 do 24:00)
• 2 odkryte baseny dla dorosłych, 1 dla dzieci
• Bezpłatny dostęp do całego hotelu
• Dzienniki w kilku językach w salonie MedPlaya Plus
• Sale konferencyjne, wesela i bankiety
• Stół bilardowy w sali
• Siłownia bezpłatny
• Dostęp do Internetu w holu
• Taxi
• Wymiana walut
• Wynajem samochodów
• Opcjonalnie Playstation 4 (PS4) Cena: 10 € / dzień.
• Wynajem rowerów
• Usługi pocztowe
Gastronomia
Nasza restauracja w formie bufetu oferuje szeroki wybór dań kuchni
śródziemnomorskiej i kontynentalnej. Hotel dysponuje także snack-barem
„Franckie’s Café”, który serwuje wszystkie rodzaje napoi i kanapki.
Nie oferujemy usługi piknikowej.
Wyżywienie nie obejmuje napojów.
Rozrywka
• Duży ogród tropikalny (5.000 m²)
• Dwa odkryte baseny, odkryty basen dla dzieci
• Codzienny program animacyjny (flamenco, organista, duet muzyczny, magik i
inne)
• Medkids dla dzieci od 4 do 12 lat, sezonie
• Sporty wodne tuż obok hotelu
• Pole golfowe oddalone o niecałe 5 km od hotelu

