
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Bull Eugenia Victoria & Spa  

España – Gran Canaria – Islas Canarias      

Av. de Gran Canaria, 26, 35100 

Maspalomas, Las Palmas       

Telefoon: (+34) 928 76 25 00 

Email: eugeniavictoria@bullhotels.com          

Hoogtepunten: 

• TraveLife Sustainability System Gold Award-certificering behaald. 

•  Hoofdrestaurant. Drago bar. La Palmera bar. Don Pepe wijnbar. Poolbar. 

• 1 groot zwembad, 1 klein zwembad en 1 peuterbad. 

•  Fitnessruimte en spa gratis (behalve behandelingen en massages). 

•  Berperkte parkeerplaats gratis voor hotelgasten 

Algemene informatie: 

Het hotel ligt in Playa del Inglés. 

Hoofdgebouw met 8 verdiepingen. Parkeerplaats voor gasten. 

30 km van de luchthaven. 

Ongeveer 1 km van het strand en de boulevard. 

Minder dan 100 m van een bushalte.  

Op minder dan 1 km van het winkelcentrum Yumbo. 

Creditcards worden geaccepteerd: Mastercard, Amex, Visa en Diners Club. 

 



 Het hotel biedt: 

Hoofdrestaurant met terras voor ontbijt, lunch en diner.  

Bar Palmera met een à la carte menu voor de lunch. 

Bar Drago. 

Pizzeria Don Pepe. 

Pool Bar met snack- en lunchmenu.  

Groot zwembad, kinderbad en peuterbad (verwarmd in de winter). 

Gratis spa (behalve voor behandelingen en massages) Kinderen onder 16 mogen 

alleen onder begeleiding van een volwassene  van 10.00 tot 12.00 uur. 

Ligstoelen en parasols. Badhanddoeken (te huur) bij het zwembad. 

Terrassen - solarium. 

Naturistisch solarium. 

Whirlpool (voor 16 jaar en ouder). 

Gymnasium (voor 16 jaar en ouder). 

Speelkamer. 

Speeltuin en kinderclub.  

Gratis Wi-Fi in het hele hotel. 

 

Kamers:  

400 kamers in totaal.  

Alle kamers hebben: kamerhanddoeken, badkamer met douche, wastafel, 

vergrootspiegel, haardroger, telefoon, gratis Wi-Fi, airconditioning, 

plafondventilator, kleine koelkast, satelliet-tv, kluisje (tegen betaling). 

Eenpersoonskamer: 19m2, bad of douche, geen balkon. 

Tweepersoonskamer: 34 m2, bad of douche, met balkon en salon.  

Superior tweepersoonskamer: 34 m2, douche, met balkon en zitkamer. Op 

verdieping 6, 7 en 8. 

Gastronomie: 

Ontbijt: buffet van 07:30 tot 10:30 uur. 

Lunch: Buffet van 13:00 tot 15:00 uur.  

             Palmera Bar: A la carte menu van 12.30 tot 15.30 uur. 

             Pool Bar snack van 11:00u tot 16:00u. 

Diner: Buffet van 18:00u tot 21:00u (in de zomer van 18:30u tot 21:30u). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Palmera Drankjes van 10:30u tot 23:30u 

Bar Drago Drankjes van 19:00u tot 00:00u 

Pool Bar Drankjes van 11:00 tot 17:00 uur 

Wij bieden vegetarische, veganistische en glutenvrije gerechten in alle afdelingen 

(beperkt aanbod). 

Sport en amusement: 

Gratis fitnessruimte voor 16 jaar en ouder van 07.00 tot 20.00 uur. 

Multisportterrein 

Animatieprogramma met animatieteam met overdag activiteiten voor kinderen en 

volwassenen.  

Gratis spa van 10:00 tot 18:00 uur. Behandelingen en massages zijn beschikbaar 

tegen betaling. Kinderen onder 16 mogen alleen onder begeleiding van een 

volwassene van 10.00 tot 12.00 uur gebruik maken van de spa. 

Gratis minigolf. 

Kinderclub en kinderspeelplaats.  

Elke avond live muziek in de Palmera bar en live entertainment in de Drago bar. 

Speelkamer. 

Andere: 

Roken is alleen toegestaan in daarvoor bestemde ruimtes.  

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Hotelgasten moeten zich identificeren met ons all-inclusive of halfpension 

armbandje. 

De kamerhanddoeken mogen niet uit de kamer worden meegenomen. 

 


