Albatros Family
Adreça:
Carrer Brussel·les, edifici Albatros, 60-62
43840 Salou (Tarragona)
Espanya

MedPlaya Centre d’Atenció Telefònica: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

EN COL.LABORACIÓ AMB MEDPLAYA L'Albatros Family no forma part de la cadena hotelera MedPlaya, sinó un soci clau de MedPlaya i
és ideal per a clients que busquen vacances en apartaments amb la flexibilitat d'agregar diferents règim alimentari. Els apartaments
Albatros Family disposen d’estudis i apartaments amb amplies terrasses i unes magnífiques vistes al mar. Es troben situats a
primera línia de mar, a tan sols 25 metres de la Cala Llenguadets, molt a prop de la platja Els Capellans i la platja Llarga, i a pocs
metres caminant del centre de Salou. És el lloc ideal perquè vostè i la seva família gaudeixin d’unes vacances a Salou amb totes les
comoditats i serveis, en una zona privilegiada envoltada de platges i cales. A l’Albatros Family de Salou hi trobarà un parc infantil,
zona enjardinada, piscina per a adults i nens amb vistes al mar, hamaques, bar restaurant amb zona de jocs recreatius, quatre
ascensors, recepció 24 hores i sala per a les maletes. Per tal que la seva estada sigui el més agradable possible, posem a la seva
disposició servei d’internet, WIFI gratuït, gimnàs, zona de bugaderia, pàrquing i aire condicionat. Molt a prop dels Apartaments
Albatros Family de Salou trobem el parc temàtic Port Aventura i el parc aquàtic Aquopolis. També són visita obligada la ciutat de
Tarragona, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, i la ruta Modernista de Reus, situada a tan sols 15 minuts del nostre
allotjament a Salou. Número de registre turístic; HUTT-004410 Informació addicional sobre Albatros Family Salou Estudis
confortables amb capacitat màxima fins a 4 persones i Apartaments (4 llits individuals i 1 sofà llit doble) amb capacitat fins a 6
persones. Cuina independent (Vitroceràmica): -Nevera, microones, vaixella/coberts, estris de cuina, cafetera i torradora. Bullidor
d’aigua i espremedor Banys: - 1 bany amb banyera o dutxa i assecador. Vistes a la platja, al mar o al jardí depenent de la ubicació
de l’estudi o l’apartament. General: Televisió, satèl·lit (idiomes: castellà, anglès, alemany, francès), ascensor, jardí, terrassa,
planxa, caixa forta, accés internet (WIFI), assecador, 64 m2 d’habitatge, calefacció amb bomba de calor, aire condicionat, piscina
comunitària (data apertura 1/5, data tancament 26/10), pàrquing cobert en el mateix edifici (15 places). Fiança (reemborsable):
Import fiança: Segons temporada (de 50€ a 150€) o targeta de crèdit com a garantia. -Pagament a l’arribada del client a
l’establiment.

Estudi 2/4 (2 Adults)
Estudis situats a primera línia de platja, a tan sols 25 m de la Cala Llenguadets, molt a prop de la platja
Capellans i la platja Llarga i a pocs minuts caminant del centre de Salou.
Amplis i confortables, amb 32 m2 i amb capacitat fins a 4 persones disposen de 2 llits de 1,20m i un sofà-llit.
Els estudis es disposen de TV amb pantalla plana, bany amb assecador i cuina americana equipada amb
nevera, vitroceràmica, microones, vaixella, coberts, estris de cuina, cafetera i torradora. També disposen d’una
amplia terrassa amb taula i cadires. WIFI gratuït.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Bany complet, Nevera, Caixa forta, Assecador de cabells,
TV de pantalla plana, Torradora, Bullidor elèctric, Cuina petita, Microones, Tovalloles

Estudi 2/4 (2 Adults) Vista Mar
Estudis amb vistes al mar, situats a primera línia de platja, a només 25m de la Cala Llenguadets, a tocar de la
platja Capellans i platja Llarga, i a uns pocs minuts caminant del centre de Salou.
Amplis i confortables, de 32m2, per a 4 persones, amb dos llits grans de 1,20m, sofà convertible, TV plana,
bany amb assecador i cuina americana totalment equipada amb nevera, vitroceràmica, microones, vaixella,
coberteria, estris de cuina, cafetera i torradora. També disposen d'una àmplia terrassa amb taula i cadires
perquè puguin gaudir de les vistes al mar. WIFI gratuït.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Nevera, Caixa forta, Assecador de cabells, TV de pantalla
plana, Torradora, Bullidor elèctric, Cuina petita, Microones, Tovalloles, Vista al mar

Serveis
Característiques de l'hotel
Recepció 24 hores
Horari de registre: a partir de les 14:00h
Hora de sortida: a les 10:00h
Dipòsit de reembossament:
Efectiu en efectuar la compra o transferència
bancària en casos excepcionals
Targeta de crèdit dins de les 48 hores de la
sortida
Bressols gratuïts (si us plau, sol·liciteu en fer
la reserva)
Neteja final inclosa
Canvi de llit - cada 7 dies
Canvi de tovalloles: cada 3 dies
Impost turístic - adults 0,50 € / dia (màxim 7
dies), nens menors de 16 anys gratuïts
Pàrquing
Aparcament cobert segons disponibilitat
Política de mascotes
No s’admeten animals, excepte gossos guia.

Facilitats
• Wifi gratis.
• Telèfons públics.
• Servei de taxi.
• Canvi divisa.
• Lloguer de bicicletes.
• Excursions.
• Venda d'entrades de Port Aventura i Aquopolis.
• L'hotel disposa d'un maleter per deixar el seu equipatge.
• Hotel a Salou.
Gastronomia
Servei de Mitja Pensió al restaurant de bufet. Al trobarà gran varietat de plats
per escollir de la cuina mediterrània i continental.
No s'ofereix servei de pícnic.
Entreteniment
• Piscines per a adults i per a nens.
• Billar.
• Parc infantil.

