
DUNAS MIRADOR MASPALOMAS *** 
 

Moderný hotel pozostávajúci zo šiestich 5-poschodových budov sa nachádza v stredisku 
Maspalomas/Sonnenland. Svojim hosťom poskytuje dokonalé zázemie pre rodinnú 
dovolenku. V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary a rôzne obchodíky. Nákupné 
centrum El Tablero je vzdialené 500 m a pláž Maspalomas, na ktorú sa dostanete bezplatnou 
kyvadlovou dopravou 3,5 km. Dunas Mirador Maspalomas je ideálnym miestom pre páry a 
rodiny s deťmi, ktoré hľadajú dovolenku plnú zábavy. Vybavenie izby: ventilátor, TV so 
satelitným príjmom, telefón, trezor (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa. Zariadenie hotela: vstupná hala s 
recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi (zadarmo), 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, 
plážové uteráky za poplatok), detský bazén, detské ihrisko, miniklub (4-12 rokov), vírivka, 
salón krásy a diskotéka. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti (minimálna 
obsadenosť 1 osoba, maximálna obsadenosť 3 dospelí alebo 2 dospelí a 2 deti) 

Izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti 
(minimálna obsadenosť 2 osoby, maximálna obsadenosť 3 dospelí alebo 2 dospelí a 2 deti) 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  

Raňajky   08:00-10:30 

Obed    13:00-15:00 

Večera    18:00-21:30 

BARY: 

Pool Bar   10:30-24:00 

    Zmrzlina 10:30-24:00 

    Teplý snack 11:00-16:00 

    Studený snack 17:00-18:00 

Káva/čaj/koláče 16:00-17:00 

 

Hall Bar   otváracia doba podlieha zmenám 

 



EXTRA: 

Plážové osušky  záloha 10€, výmena na za 1€ 

Internet   Wi-fi zadarmo na recepcii, v areáli 6€/deň, 18€/týždeň 

    PC kútik 1€/15 minút 

Trezor    za poplatok 

Plážový set   cca 12/deň 

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 večerné programy, stolný tenis 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ  V PROGRAME ALL INCLUSIVE: 

• Importované alkoholické nápoje 
• Nealkoholické a alkoholické nápoje podávané vo fľašiach, turecká káva, čerstvé 

ovocné šťavy 
• biliard, masáže, salón krásy, požičovňa áut, vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET: 

VISA, MASTER CARD 

WEBOVÁ STRÁNKA: 

https://www.hotelesdunas.com/en/hotel-dunas-mirador-maspalomas/ 
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