HOTEL CALA MARSAL ****

(kat. lokalna ****)

Miejscowość: PORTO COLOM - Przystań rybacka i historyczny port, którego historia
sięga XII wieku, położony na wschodnim wybrzeżu. Słynie z malowniczych zatoczek ze
śnieżnobiałym piaskiem, urozmaiconej i poszarpanej linii brzegowej z zieloną roślinnością
i przezroczystą morską wodą o setkach odcieni błękitu. Unikalny klimat tego miasteczka,
regionalna kuchnia oraz idealne warunki do wypoczynku i uprawiania rekreacji i sportów
wodnych przyciągają turystów. Na pobliskich wzgórzach znajduje się sanktuarium San
Salvador poświęcone pamięci Najświętszej Panny oraz średniowieczny zamek Santueri,
który bronił przed napadami piratów. Niedaleko, ok. 12 km znajduje się również
malownicza wioska Felanitx słynąca z odbywającego się w niedziele targu regionalnego.
Odległość od Palma de Mallorca i lotniska – ok. 70 km.

Odległość od centrum:
Ok. 700 m od centrum miejscowości i malowniczego portu
Porto Colom, gdzie można obserwować rybaków i codzienne życie tego
śródziemnomorskiego miasteczka, powoduje, że hotel stanowi doskonałe miejsce na
udany wypoczynek dla każdego.
Odległość od plaży: Ok. 100 m od piaszczystej plaży (przejście przez drogę dojazdową)
w zatoce Cala Marsal, otoczonej śródziemnomorską roślinnością i niepowtarzalnym
krajobrazem; atrakcyjne położony na tle naturalnego, zielonego krajobrazu wyspy.
Ogólne: Położony w rozległym ogrodzie o powierzchni 4,8 ha hotel, posiada 7 pięter i
340 pokoi, z których większość posiada częściowy widok na zatokę, a pozostałe pokoje
zwrócone są ku ogrodowi i górom; na terenie: ogród o pow. 4,8 ha, sala TV, całodobowa
recepcja, punkt wymiany walut, 3 windy, dyżury lekarskie, udogodnienia dla
niepełnosprawnych.
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Recepcja i lobby:, sala TV, całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, 3 windy, dyżury
lekarskie, udogodnienia dla niepełnosprawnych.
Bary i restauracje: klimatyzowana restauracja bufetowa z bogatym menu na śniadania
i kolacje (do kolacji wymagane długie spodnie dla panów) oraz panoramicznym widokiem
na okolicę, Bar Hall z tarasem na świeżym powietrzu, otwarty w godz. 09.00-01.00
oferujący różnego rodzaju przekąski oraz napoje, bar przy basenie czynny w godz.
10.00-18.00, Bar Saloon czyny w godz. 20.00-01.00, gdzie odbywają się wieczorne
programy rozrywkowe.
Pokoje: 2-os. z łazienką (wanna lub prysznic), klimatyzacja centralna działa w
określonych godzinach w ciągu doby (indywidualnie sterowana), telefon, TV, kanał
muzyczny, płatny sejf, balkon lub większe pokoje rodzinne dla 4 osób (wyposażenie jak
pokoje standardowe, oraz dodatkowe rozkładane łóżko).
Rozrywka: W ciągu dnia organizowane są liczne programy animacyjne oraz rozrywkowe
dla różnych grup wiekowych; w okolicy: szkółka nurkowania w Porto Colom, wycieczki
piesze i wspinaczka, pola golfowe w Vall D’Or (18 dołków), jeździectwo, wędkarstwo,
windsurfing.

Sport: 3 baseny odkryte (w tym basen dla dzieci) połączone w jeden kompleks, przy
którym usytuowany jest duży taras do opalania (leżaki przy basenie są bezpłatne dla
gości hotelu), boiska do piłki nożnej, koszykówki, kort tenisowy, obszerna siłownia,
aerobik, siatkówka; płatne: sauna, bilard, squash, tenis stołowy, łucznictwo, lotki,
wypożyczalnia rowerów.
Dzieci: osobny basen z oddzielnym brodzikiem dla dzieci w ustronnym miejscu, plac
zabaw oraz Mini Club dla dzieci czynny w określonych godzinach przedpołudniowych i
popołudniowych oferujący opiekę nad dziećmi i różnorodne zajęcia (zabawy w ogrodzie i
na basenie, gry zespołowe, prace ręczne itp.). Łóżeczko dla dziecka 3 EUR/dziennie. W
okresie od lipca do sierpnia działa Klub Koliber, który zapewnia polskojęzyczną opiekę w
określonych godzinach dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Wyżywienie: śniadania (bufet) lub śniadania i kolacje (bufet); możliwość dokupienia
obiadów.*
*napoje do kolacji dodatkowo płatne.
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