
 

 
 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Viersterrenhotel gelegen in het rustigste gedeelte van Playa del Inglés op de golfbaan van Maspalomas 
en met een onovertroffen uitzicht op de duinen en de vuurtoren van Maspalomas. 
Het bestaat uit 54 suites en 10 tweepersoonskamers. 
500 meter van het winkelcentrum Yumbo en 300 meter van het restaurantgedeelte. 
Het ligt op 30 km van de luchthaven van Gran Canaria en op 1 km van de duinen van Maspalomas en op 
slechts 2 km van de stranden van Maspalomas en Playa del Inglés. 
 
Het hoofdgebouw, met slechts 2 verdiepingen en in de vorm van een "U", betekent dat elke suite 
uitzicht heeft op de centrale zwembaden (waarvan er één in de winter wordt verwarmd), met een 
intieme en besloten sfeer, met onvergelijkbare zonsondergangen vanaf de chill out of “El Cielo” 
Restaurant. 
Gratis onoverdekte parkeerplaats (vorige reservering) 
 
 
SPA 
Het heeft een indoor Spa van bijna 700 m2 met een zwembadcircuit op 33º met jacuzzi, 
microbubbelstoelen, microbubbelhangmatten, watervallen, zwanenhals… 
Maak uw faciliteiten compleet met 
• Turks bad 
• koudwaterput 
• Finse sauna 
• sanarium met chromotherapie 
• hydromassagedouches 
• aromadouche 
• massages (op aanvraag en tegen betaling) 
• esthetische behandelingen (op aanvraag en tegen betaling) 
 
 
RESTAURATIE 
• “El Cielo Restaurant Terras & Sunset Bar” 
Bewonder de hele dag prachtige uitzichten terwijl u geniet van een ontbijt, een aperitief, cocktail, lunch 
of diner in "El Cielo". 



 
De open modulaire structuur maakt het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter de 
levenservaring te beleven. 
In "El Cielo" de diensten van 
o Ontbijtbuffet van 07.30 uur tot 10.30 uur, met vers fruit, vers sinaasappelsap geperst door de klant, 
een verscheidenheid aan kazen, gebak en live hot cooking (verschillende omeletten, eieren, 
pannenkoeken...) vergezeld van cava . 
o A la carte lunch van 13:00 tot 16:30 uur met een verscheidenheid aan vis, vlees, pasta en typisch 
Canarische gerechten. 
o Dinerbuffet van 18.30 uur tot 21.30 uur met een verscheidenheid aan salades, warme en koude 
gerechten en verschillende desserts. 
of Sunset Bar van 11:00 tot 22:30 uur 
 
 
SLAAPKAMERS 
 
DELUXE SUPERIOR-KAMER 
 
Ruime en lichte kamers van 45 m2. 
Maximale capaciteit van 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen (van 2 tot 11 jaar oud) 
Ze bestaan uit 
• 3 balkons of 2 terrassen met spectaculair uitzicht op de golfbaan en de duinen van Maspalomas. van 
begiftigd met 
- 1 tafel en 2 terrasstoelen 
- twee hangmatten 
• 21 m2 kamer uitgerust met 
- grote inkomhal met bagageruimte 
- airconditioning 
- slaapbank van 1.35 x 1.80 meter 
- 42” TV met nationale en internationale zenders 
- snelle wifi (gratis) 
- kluis (tegen betaling) 
- telefoon 
- koffiezetapparaat met capsules 
- elektrische water koker 
- kitchenette met magnetron en spoelbak 
- minibar 
- badhanddoeken 
- welkomstgeschenk 
• Onafhankelijke slaapkamer van 11 m2 voorzien van 
- airconditioning 
- buiten raam 
- tweepersoonsbed van 1.80 x 2.00 meter of 2 eenpersoonsbedden van elk 1.00 x 2.00 meter 
- 32” TV met nationale en internationale zenders 
- grote inbouwkast 
- leeslampjes 
• Complete badkamer voorzien van 
- douche of bad met scherm 
- brede spiegel 
- 2 wastafels 
- haardroger 
- vergrotende spiegel 
- toiletartikelen 
- badjas (in de winter) 
 
 



 
 
LUXE KAMER 
Kamers van 45 m2. Maximale capaciteit van 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen (van 2 tot 11 
jaar oud) 
Ze bestaan uit: 
• Balkon of terras voorzien van 
- 1 tafel en 2 terrasstoelen 
• 21 m2 kamer uitgerust met 
- grote inkomhal met bagageruimte 
- airconditioning 
- slaapbank van 1.35 x 1.80 meter 
- 42” TV met nationale en internationale zenders 
- snelle wifi (gratis) 
- kluis (tegen betaling) 
- telefoon 
- koffiezetapparaat met capsules 
- elektrische water koker 
- kitchenette met magnetron en spoelbak 
- minibar 
- badhanddoeken 
- welkomstgeschenk 
• Onafhankelijke slaapkamer van 11 m2 voorzien van 
- airconditioning 
- buiten raam 
- tweepersoonsbed van 1.80 x 2.00 meter of 2 eenpersoonsbedden van elk 1.00 x 2.00 meter 
- 32” TV met nationale en internationale zenders 
- grote inbouwkast 
- leeslampjes 
• Complete badkamer voorzien van 
- douche of bad met scherm 
- brede spiegel 
- 2 wastafels 
- haardroger 
- vergrotende spiegel 
- toiletartikelen 
- badjas (in de winter) 
 
 
 
DUBBELE KAMERS UITZICHT OP GOLF 
10 tweepersoonskamers van 34 m2 op een grote open tuin en met het beste uitzicht over de golfbaan 
en de duinen van Maspalomas. 
Maximale capaciteit van 2 volwassenen. 
  hebben 
• Terras van 6,50 m2 aan de voet van de tuin met 1 tafel en 2 terrasstoelen 
• 16 m2 slaapkamer voorzien van 
- airconditioning 
- toegangsdeur en uitgang naar de kamer en het terras 
- 2 eenpersoonsbedden van elk 1.00 x 2.00 meter 
- 42” TV met nationale en internationale zenders 
- snelle wifi (gratis) 
- grote inbouwkast 
- leeslampjes 
- kluis (tegen betaling) 
- telefoon 



 
- koffiezetapparaat met capsules 
- elektrische water koker 
- minibar 
- badhanddoeken 
- welkomstgeschenk 
• Complete badkamer voorzien van 
- ligbad met scherm 
- brede spiegel 
- 2 wastafels 
- haardroger 
- vergrotende spiegel 
- toiletartikelen 
- badjas (in de winter) 
 
SPORT 
De manier waarop Vital Suites de sportwereld benadert, betekent dat iedereen, van topsporters tot 
fans, bij ons blijft. Fietsers, hardlopers, triatleten en atleten uit vele andere sporten hebben al genoten 
van hun verblijf. 
Ons aanbod bestaat uit 
• “Vital Gym” (gratis): onze fitnessruimte van 113 m2 is uitgerust met de meest geavanceerde machines, 
zowel voor cardio als voor bodybuilding. 
• Personal Trainer (op aanvraag en tegen betaling) 
• Machinepilates (op aanvraag en tegen betaling) 
• Yoga (op aanvraag en tegen betaling) 
 
 
FYSIOTHERAPIE 
144 m2 gewijd aan fysiotherapie met de volgende diensten 
• aquatische fysiotherapie 
• aquatherapie 
• conventionele fysiotherapie 
• algemeen medicijn 
• medische onderzoeken 
• rehabilitatie 
• voeding 


