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Golden Mar Menuda ****

Het GOLDEN MAR HOTEL MENUDA **** bevindt zich in TOSSA DE MAR, aan de kust van het Mar Menuda 
strand aan de Costa Brava, en heeft directe toegang tot een van de mooiste stranden van de Middellandse Zee. Aan één 
van uiteinden van het strand bevindt zich een rotsformatie die de kleine baai omringt en die in de volksmond bekend 
staat als 'sa banyera de ses dones (het vrouwenbad), ideaal voor duik- en snorkelactiviteiten.
Gelegen op een paar minuten lopen van het stadscentrum, is dit de ideale bestemming voor koppels. 
Geniet van het uitzicht op de zee en van de charme van deze prachtige gemeente.

Coördinaten: 41.722478, 2.937702
Op 400 meter van het centrum
Op 0 meter afstand van het strand
Op 900 meter van het busstation
Op 40 km van het vliegveld van Girona

· 55 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· Hoofdzwembad en terras met directe toegang tot het strand
· Hangmatten zone en gratis parasols
· Balinese bedden (€)
· Gratis zwembadlakens (met borg)

· Restaurant (ontbijtbuffet, menu's, á la carte menu, 
snack en tapas)
· Bar met terras service, zwembad en zaal
· Parkeerplaats (€)
· Gratis bagage-opslag
· Sportschool

· LOCATIE

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING

Tossa de Mar

mailto:marmenuda%40goldenhotels.com%0D?subject=
http://www.goldenhotels.com


Platja Mar Menuda, 2-4 - 17320 - Tossa de Mar - Girona - España
Tel.(0034) 972 34 10 00

marmenuda@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Golden Mar Menuda ****

Premium Sea View Superior met Terras 

· 26 m2
· Capaciteit: minimum en maximum 2 personen
· Bovenaanzicht van de zee
· Exclusief solariumterras met hangmatten

· KAMERS 

De elegante kamers van hotel GOLDEN MAR MENUDA beschikken over alle voorzieningen om uw welzijn te garanderen:

Flatscreen televisie met internationale kanalen
Telefoon:
Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken) 
Gratis kluis
Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming
Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules
Roomservice (met supplement)
Gratis kinderbedje (op aanvraag)
Volledige badkamer met föhn en voorzieningen
Amenities Belevenis Collectie
Badjas en slippers (op aanvraag)

Premium Zeezicht Gedeeltelijk 

· 19 m2

· Capaciteit: maximaal 2 personen.
· Gedeeltelijk Zeezicht
· Balkon

Premium Zeezicht Superior  

· 23-26 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 3 personen 
· Zeezicht frontaal
· Balkon
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Golden Mar Menuda ****

Premium 

· 19 m2

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· Balkon

Premium zonder balkon  

· 21,5 m2
· Capaciteit: 2 personen

Familie Superior Zeezicht

· 28 m2
· Capaciteit: maximaal 4 personen
· Zeezicht 
· Balkon
· 2 slaapkamers: Een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en de 
andere met 2 eenpersoonsbedden

· ROOMS
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Golden Mar Menuda ****

Restaurant SACALMA

Het hotel biedt ontbijt in buffetvorm aan met live cooking, en serveert daarbij een breed scala aan ontbijtgranen, fruit, 
zuivelproducten, vleeswaren, eieren, warme gerechten en allerlei soorten brood en zoete broodjes.
Tijdens de lunch- en dinerservice serveert restaurant SACALMA à-la-cartegerechten met bediening aan tafel. En 
natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om dieetproducten te kiezen, aangepaste gerechten voor coeliakiepatiënten en 
vegetarische specialiteiten.

Ontbijt                      Lunch                       Diner

07:45 h - 11:00 h     13:00 h - 15:00 h      19:00 h - 22:00 h  
Diensturen kunnen variëren afhankelijk van het seizoen 

Live muziek afhankelijk van seizoenen en wateractiviteiten 
(duiken, kajakken, snorkelen, excursies...) 
*met supplement.  

· BARS EN RESTAURANTS

· ANIMATIE EN SPORT   
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