
DUNAS DON GREGORY **** 
 

Obľúbený hotel Dunas Don Gregory obklopený zelenou záhradou má vynikajúcu polohu 
priamo pri pláži Las Burras. Elegantne a komfortne zariadené izby dopĺňa krásny výhľad na 
Atlantický oceán. Oproti hotelu sa nachádza malé obchodné centrum s rôznymi obchodmi, 
barmi a ponukou rôznych služieb. Hotel odporúčame pre všetkých klientov 
uprednostňujúcich hotel blízko pláže s kvalitnými službami a výbornou kuchyňou. 
Ubytovanie poskytuje osobám nad 16 rokov. Vybavenie izby: klimatizácia; vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov); TV so satelitným príjmom; telefón; trezor (za 
poplatok); minibar (za poplatok; na vyžiadanie); výhľad na more. Izby na prízemí majú terasu 
s priamym vstupom do záhrady; ostatné izby majú balkón. Zariadenie hotela: vstupná hala s 
recepciou; zmenáreň; reštaurácia; 2 bary; snack bar; konferenčná miestnosť; Wi-Fi 
(zadarmo); internetový kútik (za poplatok); lekárska služba; butiky; masáže; slnečná terasa; 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky za zálohu, výmena za poplatok). 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dospelú osobu (minimálna 
obsadenosť 1 osoba, maximálna obsadenosť 3 dospelé osoby) 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  

Raňajky   08:00-10:30 

Obed    13:30-15:00 

Večera    18:00-21:30 

 

á la carte reštaurácia  13:00-15:00 

BARY: 

Pool Bar   10:00-01:00 – v cene pre klientov s All inclusive 

Teplý snack 10:00-15:00, studený snack 15:00-18:00 

Zmrzlina 10:30-18:00 

Káva/čaj/koláče 16:00-17:00 

 

Lounge Bar   18:00-01:00  

 



 

EXTRA: 

Plážové osušky  za zálohu a výmana za poplatok 

Internet   Wi-fi zadarmo, heslo k dispozícii na recepcii 

Trezor    za poplatok 

Minibar   za poplatok 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V PROGRAME POLPENZIA: 

• Raňajky a večere formou bufetu, bez nápojov 
• Animačné a zábavné programy, stolný tenis 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V PROGRAME ALL INCLUSIVE: 

• Raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania na  miestach a v časoch určených hotelom 

• Animačné a zábavné programy, stolný tenis 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ  V PROGRAME POLPENZIA A ALL INCLUSIVE: 

• Všetky nápoje, snacky a zmrzlina pre klientov s programom polpenzia 
• Nealkoholické a alkoholické nápoje podávané vo fľašiach, importovaný alkohol, 

turecká káva, čerstvé ovocné šťavy 
• Salón krásy, masáže, biliard, tenisový kurt, vodné športy na pláži, potápačské 

centrum, prenájom  

AKCEPTÁCIA KARIET: 

VISA, MASTER CARD 

WEBOVÁ STRÁNKA: 

https://www.hotelesdunas.com/en/hotel-dunas-don-gregory/ 
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