GF Costa Adeje Gran
(S)
Costa Adeje, Spain

Descriere GF Costa Adeje Gran (S) 5*, Costa Adeje, Spain
Hotelul Costa Adeje Gran este situat in Costa Adeje, in sudul Insulei Tenerife.
Hotel Website: https://gfhoteles.com/hotel/costa-adeje-gran-hotel
Localizare
Hotelul Costa Adeje Gran este situat in Costa Adeje, in sudul Insulei Tenerife. Această proprietate este la 7 minute de
mers pe jos față de plajă, situat la 500 de metri de plaja El Duque, în staţiunea Playa de Fañabe din Tenerife.
Aeroportul Tenerife South este la aproximativ 20 km de hotel
Cele mai populare atracții sunt Abama Golf (9,9 km), Golf del Sur (14,2 km), Playa de la Arena (18,3 km), Los Gigantes
(19,8 km). În apropiere de hotel se află Plaza del Duque Shopping Centre (300 m), Gran Sur Shopping Centre (1 km),
La Pinta Beach (1,5 km), Aqualand (108 km), Parcul Siam (2,6 km).
Facilitati hotel
Hotelul Costa Adeje include 4 piscine, înconjurate de o terasă însorită şi grădini tropicale. O piscină se află pe
acoperişul hotelului și oferă vedere panoramică la Costa Adeje şi plaja Fanabe. Există două zone separate pentru
nudişti. Spa-ul de la Costa Adeje are o saună, cadă cu hidromasaj şi baie turcească. De asemenea, hotelul oferă un
program de divertisment complet, cu spectacole live şi jocuri.
Hotelul pune la dispozitia turistilor sai: receptie 24h, 4 piscine, 3 restaurante (bufet si a la carte), 3 baruri, bufet potrivit
copiilor, meniuri cu diete speciale (la cerere), mini club, sali de conferinte, sala de jocuri, internet cafe, internet Wi-Fi
gratuit, sala de fitness, cadă cu hidromasaj/jacuzzi, spa și centru de wellness, terenuri de tenis, fotbal si mini golf,
masa de ping pong, biliard, parcare gratuită la proprietate, business centre, săli de conferinţă şi petreceri, mini-club și
mini-discotecă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, lounge/cameră cu TV comună, facilităţi pentru
persoane cu mobilitate redusă, personal multilingv, protecția împotriva incendiilor și planul de evacuare de urgență,
teren de tenis cu iluminare.
Facilitati camere
Costa Adeje Gran Hotel are un total de 458 camere și indiferent de camera aleasă, se poate observa că sunt decorate
cu o mare atenție la detalii, cu reminiscențe din Insulele Canare și cu mobilier ergonomic, funcțional. Acestea sunt
decorate în culori pastelate, calde și terrene, cu ajutorul cărora parcă se poate simți natura vulcanică a insulei.
Camerele hotelului au balcon privat mobilat, cu vedere la munte, piscină sau la mare și sunt dotate cu aer condiţionat,
muzică ambientală, baie privată, uscător de păr, TV LCD, telefon, mini-bar, seif (contra cost).
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