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LOCALITZACIÓ
Excel·lent ubicació , pròxima a la Plaça  Europa, a 
5 minuts del Passeig Marítim i de les platges, i a 
només 15 minuts de PortAventura. A una hora de 
l’Aeroport de Barcelona i a 15 minuts de l’Aeroport 
de Reus.

És un lloc ideal per gaudir d’uns dies de descans i 
diversió, especialment si viatges amb nens.

A més, com que som apartaments “Pet Friendly”, 
permetem als nostres clients que les seves mas-
cotes els acompanyin durant tota la seva estada.

HABITACIONS
El complex disposa de 75 apartaments a Salou amb capacitat per a 4 o 
5 persones, disposen de sala-menjador amb 2 sofàs llit, cuina completa 
integrada a la  sala, dormitori amb llit de matrimoni, bany i una gran 
terrassa. Existeixen 3 tipus d’apartaments que es diferencien per les 
seves vistes o capacitat.

· Apartament Estàndard
· Apartament Superior
· Apartament Familiar

A més, disposem d’Apartaments Superior/Estàndard Premium, situats a  
la 5ª i 6ª planta, i  d els Apartaments Club Premium situats als àtics de 
l’hotel amb una gran terrassa i les millors vistes del complex.

Tots els apartaments estan totalment equipats amb instal·lacions ade-
quades per a tota la família.

OCI
Piscines: 2 piscines, una d’adults i una altra d’in-
fantil, amb una zona de solàrium amb hamaques 
per gaudir estirat al sol o bé prenent alguna cosa a 
la cafeteria.

Cafeteria: aquí és possible relaxar-se prenent 
alguna cosa. S’hi serveixen els esmorzars inclosos 
en la reserva de l’apartament. També disposa d’una 
terrassa al costat de la piscina. (Possibilitat de 
mitja pensió a Blaumar Hotel****)

Parc infantil: zona de parc infantil, ideal per als 
més petits de la família.

Pet Friendly: encantats d’acollir-vos a tu i al teu 
animal de companyia per tal que puguis gaudir al 
màxim de les teves vacances a Salou.
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SERVEIS DE L’HOTEL
· Wi-Fi en tot el complex
· Recepció 24 h
· Màquines expenedores
· Llit 1,60 x 2 m
· Entrada avançada i sortida retardada
· Servei de trànsfer
· Servei de neteja

· Maleter per a equipatge
· Climatització
· Pàrquing
· Esmorzars
· Caixa forta
· S’accepten mascotes




