Spanje - Salou

HOTEL H10 SALAURIS PALACE 4*
Ligging
Dit prachtige hotel van de bekende H10keten heeft een rustige ligging op 800 m van
het strand en 800 m van het stadscentrum
van Salou. Het pretpark PortAventura bevindt
zich op ca. 800 m van het hotel.
Accommodatie
Het hotel beschikt over 351 kamers,
verdeeld over 5 verdiepingen, liften.
Receptie, bar, restaurant, snackbar, poolbar,
kinderspeelruimte en een shop.
Gratis WiFi. Gratis internethoek. Tuin,
zwembad met waterval, jacuzzi, zonneterras
met gratis ligstoelen en parasols. Dakterras
(enkel toegankelijk voor volwassenen)
met jacuzzi en solarium met een prachtig
uitzicht over Salou en het pretpark. Overdekt
zwembad. Miniclub (4-12 jaar). Animatie voor
jong en oud.

Beoordeling
Een hotel met een hedendaagse kijk op
luxe en comfort. Hier beleeft u een echte
verwenvakantie in een omgeving waar
gastvrijheid en genieten centraal staan.
Geschikt voor zowel koppels als families
met kinderen.
Maaltijden
Verzorgde maaltijden in buffetvorm,
showcooking en kinderbuffet.
Kamers
Ruime, lichte kamers voorzien van badkamer
met bad/handdouche, haardroger, telefoon,
airconditioning, satelliet-TV, gratis WiFi en
safe, balkon of terras. Koelkast (mits toeslag
en op aanvraag).

Ideaal hotel
voor koppels én
gezinnen!
Logies
• 11A (op aanvraag): standaard
tweepersoonskamer alleengebruik
• 22A/33A: standaard tweepersoonskamer
met bijzetbed voor 3e persoon
(max. 3 volw.)
& 22zz/33zz: met zwembadzicht
• 22B: superior tweepersoonskamer: kamer
met zwembadzicht, badjas & slippers,
handdoekenservice, kofﬁefaciliteiten,
schoonmaakdienst 2x/dag, gratis safe,
balkon of terras. Koelkast (mits toeslag).
• 44F (op aanvraag): familiekamer voor
max. 2 volw. + 2 kind. t/m 10 jaar met
groot terras
& 44Fzz: met zwembadzicht

PENDELREIZEN NAAR SALOU
10 dagen / 7 nachten HOTEL H10 SALAURIS PALACE 4*
DIVERSE AFREIZEN vanaf maandagnamiddag 23 mei 2022 tot 19 september 2022
Ook mogelijk als 17-daagse (14 nachten).
IDEAAL VOOR KOPPELS EN FAMILIES!

Prijs half pension: vanaf 665 € per persoon in een tweepersoonskamer
Exacte prijzen op aanvraag te bekomen.
Inbegrepen:
Vervoer per luxe autocar, 7x ontbijtbuffet en 7x diner (buffet).
Niet inbegrepen:
•
•
•

Verzekeringspremie: op aanvraag te bekomen
Tafeldranken
Persoonlijke uitgaven

EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van de
Scheldevallei-parking.
ER ZIJN NOG ANDERE HOTELS MOGELIJK, vraag naar ons compleet aanbod.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor na afspraak.
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