Hotel Balmoral
Adres:
Calle Albatros, 1
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Hiszpania

Miasto:
Tel. +34 952 443 640
Fax. +34 952 443 642
balmoral@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

STRONA OFICJALNA Hotel Balmoral w Benalmádena położony jest na Costa del Sol. Znajduje się tylko 50 metrów od plaży, o krok od
portu jachtowego Puerto Marina i od parku Las Palomas, który jest idealny dla najmłodszych. Ten hotel w Benalmádena jest
doskonały dla rodzin i dla osób młodych, posiada pokoi wszystkie z widokiem na zewnątrz rozmieszczonych na 7 piętrach, z których
większość posiada wspaniały widok na Morze Śródziemne. Hotel Balmoral dysponuje dwoma basenami, jeden przeznaczony dla dzieci i
jeden dla dorosłych. Przy basenach znajdują się leżaki do dyspozycji klientów, jak również stoliki z parasolami. Oprócz tego jest również
bar. W strefach wspólnych w hotelu jest dostępny bezpłatny internet Wi-Fi. Hotel Balmoral w Benalmádena oferuje restaurację typu
szwedzki stół, z daniami z kuchni regionalnej, krajowej i kontynentalnej, jak również bogaty program dla dorosłych i dla dzieci łącznie z
grupą animacyjną. Benalmádena znajduje się w sercu Costa del Sol i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast przez turystów na
świecie.

Pokój Dwuosobowy Med
Wszystkie pokoje posiadają własną klimatyzację, telefon, telewizję satelitarną, w pełni wyposażoną łazienkę,
prywatny balkon zewnętrzny, opcjonalny sejf oraz możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego.
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , Ogrzewanie, Suszarka do włosów, Zestaw powitalny
, Telefon, Biurko, Usługa budzenia, Ręczniki, Bielizna, Widok na miasto

Pokój dwuosobowy z bocznym widokiem, morze i basen
Te pokoje w hotelu Balmoral w Benalmadena znajdują się w zachodniej części budynku. Mają piękny widok na
basen i ogród oraz boczny widok na morze. Wszystkie pokoje mają balkon. Wszystkie wychodzą na zewnątrz i
posiadają sejf, klimatyzację, ogrzewanie, telefon, telewizję satelitarną, w pełni wyposażone łazienki oraz
indywidualne balkony, aby państwa pobyt był na tyle komfortowy ile można zapragnąć.
Wifi, Klimatyzacja, Balkon/Taras, W pełni wyposażona łazienka , Ogrzewanie, Suszarka do włosów, Zestaw powitalny
, Telefon, Biurko, Usługa budzenia, Ręczniki, Bielizna, Widok na ogród, Widok na basen

Udogodnienia
Cechy Hotelu
· Położony 12 km od lotniska w Maladze
· Znajduje się w pobliżu plaży, w odległości 50
metrów
· Nowy basen
· Kort tenisowy
Godzina zameldowania: 14:00
Godzina wymeldowania: 12: 00
Parking
Balmoral hotel jest prywatny parking przy
hotelu. Parking ma ograniczoną liczbę miejsc,
których nie można rezerwować wcześniej i
można tylko zaangażować się w momencie, w
którym klient jest w hotelu, pod warunkiem
jest dostępność.
Cena parkingu będą się różnić między 5€ i 10
€ za dzień w zależności od pory roku.
Posiłki
· Restauracja typu szwedzki stół
· Jadalnia z widokiem na basen
Wyżywienie i pełne wyżywienie nie obejmuje
napojów.
Dostęp
• Psy przewodniki są akceptowane.
• Pokoje dla niepełnosprawnych przy
wcześniejszej rezerwacji, zależnie od
dostępności.
• Łatwy dostęp dla niepełnosprawnych na
reprezentacyjne piętra.
Z wierzęta
Psy przewodniki są akceptowane.

Wyposażenie pokoju
• 210 pokoi rozmieszczonych na siedmiu
piętrach
• Sprzątnie codziennie.
• Welcome amenities w łazience.
• Telefon w pokoju.
• Sejf za dodatkową dopłatą
• TV
• Łóżeczka dziecięce*: zależnie od
dostępności. GRATIS w przypadku dokonania
rezerwacji pobytu bezpośrednio przez serwis
MedPlaya.com
*5 € za dzień w przypadku rezerwacji przez
MedPlaya.com.

Wyposażenie
• Hotel z widokiem na morze.
• Recepcja czynna 24 godziny.
• Serwis taxi na bezpłatny telefon.
• Przystanek autobusowy bardzo blisko hotelu.
• Dostęp WIFI do internetu gratis we wspólnych strefach hotelu.
• Salony reprezentacyjne.
• Przechowalnia bagażu
Gastronomia
Restauracja jest typu szwedzki stół. Znajdziecie tu państwo duży wybór dań z
kuchni śródziemnomorskiej i kontynentalnej.
Godziny otwarcia restauracji:
Śniadanie: 7:30 do 10:30
Lunch: 12:45 do 15:15
Kolacja: 19:00 do 21:30 (zima"from September 16th"), 19:30 do 22:00 (lato)
Nie oferujemy usługi piknikowej.
Wyżywienie i pełne wyżywienie nie obejmuje napojów.
Rozrywka
· Ping-ponga, bilard, kort tenisowy, rzutki.
· Codziennyprogram animacyjny z różnorodnymi zajęciami dla dorosłych i dla dzieci
w ogrodzie - basenie (latem) lub w salach wewnątrz (zimą). Nocny program
animacyjny z występami artystów (pokazy magii, flamenco, etc.) oraz muzyka do
tańca.
· Medkids dla dzieci od 4 do 12 lat, sezonie

