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MEDPLAYAREN KOLABORAZIOAN Albatros Family ez du MedPlaya hotelaren katean parte hartzen, baina MedPlaya-ren bazkide
ezinbestekoa da eta oporretarako oporretako bat bilatzen duten bezeroentzat aproposa da, mahai gaineko aukerak gehituz
malgutasunez. Salouko Albatros Family Apartamentuek estudioak eta apartamentuak dituzte itsasora begira dauden terraza
handiekin. Hondartzarako lehen lerroan daude, Cala Llenguadets hondartzatik 25 metro eskaera, Capellans hondartzatik eta playa
Largatik oso gertu, eta Salou erditik oinez minutu gutxira. Leku aparta da erosotasun eta zerbitzu guztiekin Salouen, kalaz eta
hondartzaz inguratutako leku batean zureekin gozatzeko. Salouko Albatros Family-an haurrentzako jolas-lekua, lorategiak,
helduentzako eta haurrentzako igerilekua itsasora begira, etzaulkiak, taberna-jatetxea jolasekin, lau igogailu, harrera eguneko 24
orduetan irekita eta maletentzako gela ditugu zure eskura. Gainera, egonaldi hobea izan dezazun, interneteko zerbitzuak, gimnasioa,
ikuztegia, aparkalekua eta aire girotua ere eskaintzen dizkizugu. Salouko Albatros Family Apartamentuetatik oso gertu dago Port
Aventura parke tematikoa, eta baita Aquopolis ur-parkea ere. Derrigorrez joan beharra dago Tarragona hirira, zeina Unescok
Gizadiaren Ondare izendatu zuen eta Reus Modernista ere, Salouko gure ostatutik 15 minutu eskaera. Erregistro turistikoko
zenbakia: HUTT-004410 Informazio osagarria Albatros Family Salouri buruz Gehienez 4 lagunentzako Estudio erosoak eta
Apartamentuak (banako 4 ohe, sofa-ohe bikoitz 1) 6 pertsonara artekoak. Sukalde bereizia (Bitrozeramika): - Hozkailua, mikrouhin
labea, ontziak/mahaiko tresnak, sukaldeko tresnak, kafe-makina, txigorgailua, Ura irakiteko makina eta zukugailua. Komunak: Bainugela 1 bainuontziarekin, ile lehorgailua. Hainbat ikuspegi (Hondartza, Itsasoa edo Lorategia) estudioaren edo apartamentuaren
kokapenaren arabera. Orokorra: - Telebista, Satelitea (Hizkuntzak: Gaztelania, Ingelesa, Alemana, Frantsesa), 2. solairua, Igogailua,
Lorategia, Terraza, Plantxa, Kutxa gotorra, Internetera sarbidea (wifi), Ile lehorgailua, 64 m² Etxebizitza, Bero-ponpako berogailua,
Aire girotua, Igerileku komunitarioa (5/1etik 10/26ra irekita, Aparkaleku estalia (15 leku) eraikin berean. Fidantza (itzuliko da): Fidantzaren zenbatekoa: Denboraldiaren arabera (50€ eta 150€ bitartean) edo kreditu-txartela berme gisa. - Bezeroa
establezimendura iristen denean ordainduko da.

2/4 estudioa (2 heldu)
Hondartzaren lehen lerroan dauden estudioak, Cala Llenguadets hondartzatik 25 metro eskasera, Capellans
eta playa Larga hondartzetatik oso gertu, eta Salouren erdigunetik minutu gutxi batzuetara oinez.
Handiak eta erosoak, 32m2-koak, 4 lagunentzako gehienez. 1,20m-ko bi ohe handi, sofa-ohea, TV laua,
bainugela ile lehorgailuarekin eta sukalde amerikarra goitik behera jantzia: hozkailua, bitrozeramika, mikro-uhin
labea, ontziak, mahaiko tresnak, sukaldeko tresnak, kafe-makina eta txigorgailua. Terraza handia mahai eta
aulkiekin. WIFIa doan.
Wifi, Haize girotua, Balkoi/terraza , Guztiz ekipatutako komuna , Sukaldea , Izozkailua, Segurtasun kaxa, Ilelehorgailua , Etxebizitza Screen TV, Txigorgailua, Electric Kettle, Sukalde, Mikrouhin, Eskuoihalak

2/4 estudioan (2 helduak) Sea View
Hondartzaren lehen lerroan dauden estudioak, Cala Llenguadets hondartzatik 25 metro eskasera, Capellans
eta playa Larga hondartzetatik oso gertu, eta Salouren erdigunetik minutu gutxi batzuetara oinez.
Handiak eta erosoak, 32m2-koak, 4 lagunentzako gehienez. 1,20m-ko bi ohe handi, sofa-ohea, TV laua,
bainugela ile lehorgailuarekin eta sukalde amerikarra goitik behera jantzia: hozkailua, bitrozeramika, mikro-uhin
labea, ontziak, mahaiko tresnak, sukaldeko tresnak, kafe-makina eta txigorgailua. Terraza handia mahai eta
aulkiekin. WIFIa doan.
Wifi, Haize girotua, Balkoi/terraza , Guztiz ekipatutako komuna , Izozkailua, Segurtasun kaxa, Ile-lehorgailua ,
Etxebizitza Screen TV, Txigorgailua, Electric Kettle, Sukalde, Mikrouhin, Eskuoihalak, Itsasoari begira

Apartamentua 2 gela - 4/6 (2 Helduak + 3 Haurrak)
Hondartzaren lehen lerroan dagoen apartamentua, Cala Llenguadets hondartzatik 25 m eskasera, Capellans
eta playa Larga hondartzetatik oso gertu, eta Salou erditik minutu gutxi batzuetara oinez. 6 lagunentzako
lekua, 64 m2, bi logela handi, bainugela lehorgailuarekin, egongela-jantokia sofa-ohearekin, altzari
funtzioanalak eta TV laua, sukalde bereizia goitik behera jantzia, hozkailua, bitrozeramika, mikro-uhin labea,
ontziak, mahaiko tresnak, sukaldeko tresnak, kafe-makina eta txigorgailua. Terraza handia mahai eta
aulkiekin. WIFIa doan apartamentu guztietan.
Wifi, Haize girotua, Balkoi/terraza , Guztiz ekipatutako komuna , Sukaldea , Izozkailua, Segurtasun kaxa, Ilelehorgailua , Etxebizitza Screen TV, Txigorgailua, Electric Kettle, Sukalde, Mikrouhin, Eskuoihalak

Apartamentua 2 gela - 4/6 (2 helduak + 3 Children) itsasora begira
Itsasorako ikuspegi ederrak dituen apartamentua, Llenguadets hondartzatik 25 m eskasera, Capellans eta
playa Larga hondartzetatik oso gertu, eta Salou erdigunetik minutu gutxira oinez. 6 lagunentzako lekua, 64 m2,
bi logela handi, bainugela lehorgailuarekin, egongela eta jantokia sofa-ohearekin, altzari funtzionalak eta TV
laua, sukalde bereizia goitik gora jantzia hozkailua, bitrozeramika, mikro-uhin labea, ontziak, mahaiko tresnak,
sukaldeko tresnak, kafe-makina eta txigorgailua, eta terraza handia mahaia eta aulkiekin itsasorako ikuspegiaz
gozatzeko. WIFIa doan apartamentu guztietan.
Wifi, Haize girotua, Balkoi/terraza , Guztiz ekipatutako komuna , Sukaldea , Izozkailua, Segurtasun kaxa, Ilelehorgailua , Etxebizitza Screen TV, Txigorgailua, Electric Kettle, Sukalde, Mikrouhin, Eskuoihalak, Itsasoari
begira

Apartamentua 2 gela - 4/6 (2 Helduak + 3 Haurrak) Zuzeneko itsasora begira
Aurrean itsasoa duen eta haren ikuspegi ederrak eskaintzen dituen apartamentua. Pribilegiozko lekuan kokatua,
hondartzaren lehen lerroan, Cala Llenguadets hondartzatik 25 metro eskaera, Capellans eta playa Larga
hondartzetatik gertu, eta Salou erdigunetik minutu gutxira oinez. 6 lagunentzako lekua, 64 m2, bi logela handi,
bainugela lehorgailuarekin, , egongela eta jantokia sofa-ohearekin, altzari funtzionalak eta TV laua, sukalde
bereizia goitik gora jantzia hozkailua, bitrozeramika, mikro-uhin labea, ontziak, mahaiko tresnak, sukaldeko tresnak,
kafe-makina eta txigorgailua, eta terraza handia mahaia eta aulkiekin itsasorako ikuspegiaz gozatzeko. WIFIa
doan apartamentu guztietan.

Zerbitzuak
Hotelaren ezaugarriak
24 orduko harrera
Check-in Time: 15:00etatik aurrera
Egiaztatzeko ordua: 10:00etatik aurrera
Gordailua itzultzea:
Ordainketarako dirua edo kasu berezietan
banku-transferentzia
Kreditu txartela irteerako 48 orduetan
Sehaskak dohainik (eskatu erreserba
egitean)
Amaierako garbiketa barne
Ohearen aldaketak 7 egunez behin
Eskuoihalak aldatu - 3 egunez behin
Turismo zerga - helduak 0,50 € / egun
(gehienez 7 egun), umeak (16 urtetik
beherakoak) salbuetsita
Parkinga
Aparkaleku estalia eskuragarritasunaren
arabera
Maskota politika
Animaliarik ez da onartzen, txakur-giak izan
ezik.

Z erbitzuak
• WIFI doakoa.
• Telefono publikoak.
• Taxi zerbitzua.
• Moneta trukea.
• Bizikleta alokatzea.
• Txangoak.
• Port Aventura eta Aquopolis saltzeko salmenta.
• Ekipajearen gela.
Gastronomia
Erdi-taula zerbitzua buffet jatetxean. Mediterraneoko eta kontinenteko
sukaldaritzan plater ugari aurkituko dituzu.
Picnic zerbitzua ez dago erabilgarri.
Pentsio erdia ez dira edariak barne hartzen.

Entretenimenduak
• Helduentzako eta umeentzako igerilekuak.
• Billar.
• Haurrentzako jolastokia.

