
 

 
 
 

 
 
BESKRIVNING 
 
Fyrstjärnigt hotell beläget i det lugnaste området i Playa del Inglés på Maspalomas golfbana och med 
oslagbar utsikt över sanddynerna och Maspalomas fyr. 
Det består av 54 sviter och 10 dubbelrum. 
500 meter från Yumbo Shopping Centre och 300 meter från restaurangområdet. 
Det ligger 30 km från Gran Canarias flygplats och 1 km från Maspalomas sanddyner och bara 2 km från 
stränderna i Maspalomas och Playa del Inglés. 
 
Dess huvudbyggnad, med endast 2 våningar och i form av ett "U", innebär att varje svit har utsikt över 
sina centrala pooler (varav en är uppvärmd på vintern), med en intim och privat luft, med ojämförliga 
solnedgångar från dess chill out eller "El Cielo" restaurang. 
Gratis parkering utan tak (tidigare bokning) 
 
 
SPA 
Den har ett inomhus-spa på nästan 700 m2 med en poolbana på 33º med jacuzzi, mikrobubblor, 
hängmattor med mikrobubblor, vattenfall, svanhals... 
Komplettera dina anläggningar med 
• Turkiskt bad 
• kallvattenbrunn 
• Finsk bastu 
• sanarium med färgterapi 
• hydromassageduschar 
• aromadusch 
• massage (på begäran och mot en avgift) 
• estetiska behandlingar (på begäran och betalning) 
 
 
RESTAURERING 
• "El Cielo Restaurant Terrace & Sunset Bar" 
Beundra underbar utsikt hela dagen medan du njuter av frukost, en aperitif, cocktail, lunch eller middag 
på "El Cielo". 
Dess öppna modulära struktur gör det möjligt att leva livsupplevelsen både sommar och vinter. 



 
I "El Cielo" tjänster av 
o Frukostbuffé från 7:30 till 10:30, med färsk frukt, färsk apelsinjuice pressad av kunden, en mängd olika 
ostar, bakverk och levande varm matlagning (olika omeletter, ägg, crepes...) tillsammans med cava . 
o A la carte-lunch från 13:00 till 16:30 med en mängd olika fisk, kött, pasta och typiska kanariska rätter. 
o Buffémiddag från 18:30 till 21:30 med en mängd olika sallader, varma och kalla rätter och olika 
desserter. 
eller Sunset Bar från 11:00 till 22:30. 
 
 
 
 
SPORT 
Vital Suites förhållningssätt till sportvärlden innebär att alla från toppidrottare till fans stannar hos oss. 
Cyklister, löpare, triathleter och idrottare från många andra sporter har redan njutit av sin vistelse. 
Vårt erbjudande består av 
• "Vital Gym" (gratis): vårt gym på 113 m2 är utrustat med de mest avancerade maskiner, både för 
konditionsträning och bodybuilding. 
• Personlig tränare (på begäran och betalning) 
• Maskinpilates (på begäran och betalning) 
• Yoga (på begäran och betalning) 
 
 
FYSIOTERAPI 
144 m2 tillägnad fysioterapi med följande tjänster 
• vattenfysioterapi 
• vattenterapi 
• konventionell sjukgymnastik 
• allmänmedicin 
• medicinska undersökningar 
• rehabilitering 
• näring 
 
 
 
SOVRUM 
 
DELUXE SUPERIOR DUBBELRUM 
Rymliga och ljusa rum på 45 m2. 
Maximal kapacitet för 3 vuxna eller 2 vuxna och 2 barn (från 2 till 11 år) 
De består av 
• 3 balkonger eller 2 terrasser med spektakulär utsikt över golfbanan och Maspalomas sanddyner. av 
begåvad med 
- 1 bord och 2 terrassstolar 
- två hängmattor 
• 21 m2 rum utrustat med 
- stor entréhall med bagagerum 
- luftkonditionering 
- Bäddsoffa på 1,35 x 1,80 meter 
- 42-tums TV med nationella och internationella kanaler 
- höghastighets wifi (gratis) 
- säker (mot en avgift) 
- telefon 
- kapselkaffebryggare 
- elektrisk varmvattenberedare 
- Pentry med mikrovågsugn och handfat 



 
- minibar 
- Poolhanddukar 
- välkomstpresent 
• Fristående sovrum på 11 m2 utrustad med 
- luftkonditionering 
- utanför fönstret 
- Dubbelsäng på 1,80 x 2,00 meter eller 2 enkelsängar på 1,00 x 2,00 meter vardera 
- 32-tums TV med nationella och internationella kanaler 
- stor inbyggd garderob 
- läslampor 
• Komplett badrum utrustat med 
- dusch eller badkar med skärm 
- bred spegel 
- 2 handfat 
- hårtork 
- förstoringsspegel 
- toalettartiklar 
- badrock (på vintern) 
 
 
 
DELUXE RUM 
Rum på 45 m2. Maximal kapacitet för 3 vuxna eller 2 vuxna och 2 barn (från 2 till 11 år) 
De består av: 
• Balkong eller terrass utrustad med 
- 1 bord och 2 terrassstolar 
• 21 m2 rum utrustat med 
- stor entréhall med bagagerum 
- luftkonditionering 
- Bäddsoffa på 1,35 x 1,80 meter 
- 42-tums TV med nationella och internationella kanaler 
- höghastighets wifi (gratis) 
- säker (mot en avgift) 
- telefon 
- kapselkaffebryggare 
- elektrisk varmvattenberedare 
- Pentry med mikrovågsugn och handfat 
- minibar 
- Poolhanddukar 
- välkomstpresent 
• Fristående sovrum på 11 m2 utrustad med 
- luftkonditionering 
- utanför fönstret 
- Dubbelsäng på 1,80 x 2,00 meter eller 2 enkelsängar på 1,00 x 2,00 meter vardera 
- 32-tums TV med nationella och internationella kanaler 
- stor inbyggd garderob 
- läslampor 
• Komplett badrum utrustat med 
- dusch eller badkar med skärm 
- bred spegel 
- 2 handfat 
- hårtork 
- förstoringsspegel 
- toalettartiklar 
- badrock (på vintern) 



 
 
 
 
DUBBELRUM GOLF VIEW 
10 dubbelrum på 34 m2 på en stor öppen trädgård och med den bästa utsikten över golfbanan och 
Maspalomas sanddyner. 
Max kapacitet för 2 vuxna. 
  ha 
• 6,50 m2 terrass vid foten av trädgården med 1 bord och 2 terrassstolar 
• 16 m2 sovrum utrustat med 
- luftkonditionering 
- åtkomstdörr och utgång till rummet och terrassen 
- 2 enkelsängar på 1,00 x 2,00 meter vardera 
- 42-tums TV med nationella och internationella kanaler 
- höghastighets wifi (gratis) 
- stor inbyggd garderob 
- läslampor 
- säker (mot en avgift) 
- telefon 
- kapselkaffebryggare 
- elektrisk varmvattenberedare 
- minibar 
- Poolhanddukar 
- välkomstpresent 
• Komplett badrum utrustat med 
- badkar med skärm 
- bred spegel 
- 2 handfat 
- hårtork 
- förstoringsspegel 
- toalettartiklar 
- badrock (på vintern) 
 
 
 
 
 
 
 
 


