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PÀGINA WEB OFICIAL
Molt modern i acollidor, l'Hotel Agir Springs de 4 estrelles es troba situat a l'Avinguda Mediterrani, a tan sols 2 minuts a peu de la
platja de Llevant i molt a prop del casc antic de Benidorm.
L'Hotel Agir Springs disposa de 76 habitacions totalment equipades per a oferir-li el màxim confort, decorades amb colors moderns i
un estil contemporani. Les Habitacions Dobles amb Aire condicionat estan especialment dissenyades per a parelles i disposen de
bany complet, TV satèl·lit i Wi-Fi gratuït. Per a una estada més especial, reservi les nostres àmplies Junior Suite amb nevera i servei
de te i cafè.
El restaurant amb servei a les taules, situat a la cinquena planta, ofereix als clients la possibilitat de gaudir d'un agradable sopar a
la fresca a la terrassa o bé a l'interior.
Disposa també d'un bar-cafeteria on podrà degustar la selecció de tapes.
El servei de Mitja Pensió inclou l'esmorzar i el sopar. En el sopar, amb servei a taula, podeu seleccionar 3 plats d'un menú diari.
Relaxeu-vos a la nostra piscina i en els mesos d'estiu, gaudeixi d'un còctel mentre es pon el sol al nostre bar de còctels, hi ha una
àrea de solàrium per relaxar-se.
L'hotel Agir Springs està recomanat exclusivament per a adults. No s'admeten menors de 18 anys.
Nota relativa a Covid-19

MedPlaya té com a objectiu proporcionar tots els serveis i a el mateix temps prioritzar la salut i la seguretat dels
nostres clients i els nostres empleats, i es reserva el dret de modiﬁcar els serveis i / o instal·lacions per oferir als
nostres hostes una estada segura i agradable amb nosaltres.

Habitació Doble
Les habitacions de l’Hotel Agir disposen de bany complet, balcó, aparell d’aire condicionat, de control individual,
calefacció, televisió vía satèl·lit, telèfon, caixa de seguretat opcional, nevera, bullidor. WIFI gratis.
*La nova habitació doble sense balcó situada a la planta superior té un disseny fresc i modern, bany
completament equipat amb cabina de dutxa i unes fabuloses vistes al mar.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, TV satèl·lit, Calefacció, Caixa forta, Assecador de cabells,
Telèfon, Escriptori, TV de pantalla plana, Bullidor elèctric, Tovalloles, Vista a la ciutat

Junior Suite
Les nostres Junior Suites recentment renovades són modernes i espaioses, estan decorades amb un estil
contemporani i moblades pensant en la seva comoditat.
Totes les nostres Junior Suites disposen d'un llit doble gran i una sala d'estar per relaxar-se, amb un sofà llit que
es pot obrir quan l'ocupació és de tres persones, servei de te i cafè, Wi-Fi gratuïta i televisió per satèl·lit.
Minibar i caixa forta també disponibles (amb càrrec addicional)
Els nostres banys renovats tenen dutxes arran de terra, mirall d'augment i assecador de cabell i articles de
benvinguda.
Algunes habitacions disposen de terrassa / balcó privat (segons disponibilitat).
Wifi, Aire condicionat, Bany complet, TV satèl·lit, Calefacció, Caixa forta, Assecador de cabells, Welcome Amenities,
Telèfon, Llit matrimoni, Sofà, Escriptori, TV de pantalla plana, Bullidor elèctric, Servei de despertador, Tovalloles,
Roba del llit, Vista a la ciutat

Serveis
Pàrquing
Pàrquing disponible al Parking Centro - aprox.
150 m de l'hotel
Preu = 15 € per dia i 20 € de fiança per la
targeta.
Contactar amb l'hotel per reservar.
Accessibilitat
• Disposa de rampa per entrar a l’hotel.
Política de mascotes
• No s’admeten animals de companyia.
• Excepte gossos guia.

Serveis a l'habitació
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•
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•
•

Bany complet
Aire condicionat.
Calefacció.
Telèfon.
Caixa de seguretat opcional.
Bullidor elèctric
Mini-nevera.
Assecador de cabell.
Wifi gratuït

Facilitats
• Restaurant amb servei a les taules, situat a la cinquena planta.
• Piscina al terrat, Solarium & Cocktail bar
• Bar/Cafeteria 'Diner'
• Servei de taxi.
• Canvi de divises ( de 8.00 a 23.00)
• Lloguer de cotxes.
• Venda d’entrades a parcs temàtics: Terra Mítica, Mundomar, Aqualandia i Terra
Natura.
Gastronomia
El servei de restaurant inclou una combinació de bufet i servei a taula per
esmorzar. El sopar s’ofereix amb servei a taula on podrà triar del menú diari de 3
plats.
Mitja pensió no inclou les begudes

