
Prijs per persoon in halfpension

Afreis-
data

Early Booking 
tem 31/03/21
2-pers. kamer

Early Booking 
tem 31/03/21 

single in 
2-pers. kamer

2-pers. 
kamer

single in 
2-pers. 
kamer

12d/9n 21d/18n 12d/9n 21d/18n 12d/9n 21d/18n 12d/9n 21d/18n

12 mei 21  € 616  € 1109  € 831  € 1539  € 738  € 1339  € 1002  € 1869 

21 mei 21  € 616  € 1214  € 831  € 1695  € 738  € 1467  € 1002  € 2061 

30 mei 21  € 751  -  € 1018  -  € 900  -  € 1229  - 

09 sept 21  € 855  € 1525  € 1173  € 2163  € 1028  € 1852  € 1422  € 2639 

18 sept 21  € 855  € 1387  € 1173  € 1955  € 1028  € 1681  € 1422  € 2382 

27 sept 21  € 716  € 1179  € 965  € 1643  € 857  € 1424  € 1165  € 1997 

06 okt 21  € 626  € 1109  € 841  € 1539  € 749  € 1339  € 1014  € 1869 

15 okt 21  € 626  -  € 841  -  € 749  -  € 1014  - 

Toeslag per persoon
12d/9n 21d/18n

Zeezicht  € 99  € 198 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,50 € 8,50

Ligging:
Dit nieuwe hotel is gelegen vlak naast de boulevard aan het Po-
niente-strand en op slechts 200 m van het historische centrum. 
Deze locatie biedt de gasten de mogelijkheid om te ontspannen 
en te genieten van het uitzicht op zee en geeft hen gemakkelijke 
toegang tot de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
 
Algemene info:
174 kamers, 7 verdiepingen. Meertalig personeel. De meeste kre-
dietkaarten worden aanvaard.
 
Voorzieningen:
Lift, 2 zwembaden waarvan 1 verkoelingsbad op de 5e verdieping 
met gratis ligstoelen en kinderbad en 1 verkoelingsbad (adults 
only) op de 7e verdieping met gratis ligstoelen, gratis wifi in het 
hele hotel, handdoekenservice (mits waarborg), bar,  restaurant, 
Rooftop bar op de 5e verdieping, Spa (+16j) met verwarmd bin-
nenzwembad.
 
Kamers:
Alle kamers (1 tot 2 pers.) zijn uitgerust met een volledig inge-
richte badkamer met haardroger, make up-spiegel, airco, kluisje, 
telefoon, satelliet-tv, ijskastje en balkon.
 
Maaltijden:
Alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd onder 
de vorm van buffetten en showcooking.
 
Kinderen:
Gratis kinderbedje, kinderbad.
 
Sport & ontspanning:
2 zwembaden waarvan 1 exclusief voor volwassenen en gelegen 
op de 7e verdieping, fitness, Spa (+16j) met verwarmd binnen-
zwembad met waterjets, Finse sauna, schoonheidsbehandelin-
gen (tegen betaling).

Opgelet: alle foto’s en bovenstaande informatie onder voorbehoud!
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GRATIS
Royal Class


