BAHIA PRINCIPE FANTASIA

Tenerife

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Parque aquático
Kidsclub
Teensclub
Zona de jogos
Grandes espetáculos

Situação No San Miguel de Abona.
Quartos 372 quartos (Superior, Júnior Suite
e Family Master Suite e Júnior Suite Swim
up) com camas Twin ou King size, duche,
secador, amenidades, ar condicionado, telefone. TV, minibar (reposição diária) cofre, WiFi gratuito (2 dispositivos) e Wi-Fi Premium
(com custo) e varanda ou terraço. Júnior Suite Swim Up (+18) com acesso direto desde o
terraço do quarto para a piscina exclusiva.
Family Master Suite com banheira e zona de
estar independente. Júnior suite adaptadas
disponíveis a pedido. Capacidade máxima
Superior: 2 adultos; Júnior Suite: 3 adultos +

O mais especial

1 criança; Family Master Suite: 3 adultos + 2
crianças; Júnior Suite Swim Up: 3 adultos.
Instalações e Serviços 5 piscinas (1 só adultos), 1 kids waterpark com escorregas e toalhas de piscina (com depósito). Sala de amamentação, playgound, babystation na zona
dos quartos e berços (a pedido), Com custo:
aluguer de carrinhos de bebé e babysittere.
Wi-Fi gratuito no lobby e Wi-Fi Premium com
custo, campo polidesportivo, ténis de mesa,
dardos e ginásio. Spa (com custo).
Bares e Restaurantes Restaurantes à la
carte (asiático, italiano e steak house) e
restaurante principal tipo buffet com pratos

para vegetarianos e para pessoas com restrições alimentares (deve indicar à chegada
ao hotel) e zona para crianças. Snack Bar e
seis bares. Para o jantar é obrigatório o uso
de roupa formal.
Entretenimento O Teens Club (exclusivo
adolescentes): bilhar, matrecos ou ping pong
e pista de dança e o Kids Club (exclusivo para
crianças): Workshop de disfarces e trabalhos
manuais, cozinha e jogos infantis. O Teatro
Oniria com espetáculos como Imox, Toy
Circus, Carnaval de los elementos e como
novidade, Baby Ladón.

Novo conceito de férias em Espanha para famílias.
Instalações e ofertas temáticas de entretenimento.
Espetáculos noturnos e projeção multimédia no castelo central.
Show de alto nivel com artistas profissionais.
Zona exclusiva Só Adultos, com piscina infinity.
Atividades dentro do hotel: O nosso Candyman que distribui
guloseimas enquanto faz malabarismo; aulas de hidroginástica e Aqua
Zumba na piscina “Drago” e alongamentos no ginásio do hotel.

SUPERIOR

