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Het hotel GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT bevindt zich aan het strand van PINEDA DE MAR (Costa de 
Barcelona-Maresme).

Dit resort biedt ontelbare services aan die het ideaal maken voor gezinsvakanties. Het animatieteam biedt activiteiten 
aan voor zowel de kleinste als de grootste.

Het hoofdrestaurant, de toegankelijke bars, de zes zwembaden en het nieuwe Aquapark maken dit hotel tot de perfecte 
optie voor het hele gezin.

Coördinaten: 41.619896, 2.683129
Op 900 meter van het centrum
Op 50 meter van het strand
Op 900 meter van het treinstation
Op 70 km van het vliegveld van Barcelona

· 441 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· 2 Hoofdzwembaden
· 2 Kinderzwembaden voor de allerkleinsten
· Buitenspeelzwembad met exclusief terras
· Verwarmd binnenzwembad met jacuzzi 
· Hangmatten zone en gratis parasols

· Hoofdrestauran
· Casual food and drinks 
· Vier bars 
· Sportvelden (€)
· Miniclub en speelparkje voor kinderen
· Gratis buiten parkeerplaats naar beschikbaarheid
· Gratis bagage-opslag

· LOCATIE

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING

Pineda de Mar
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Tweepersoonskamer Standaard 
 
· 20 m2 

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 

· KAMERS

De elegante kamers van Hotel Golden Taurus Aquapark Resort beschikken over alle voorzieningen om uw welzijn te 
garanderen:

· Flatscreen televisie met internationale kanalen
· Telefoon
· Balkon
· Koelkast
· Kluis (€)
· Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming Gratis kinderbedje (op aanvraag)
· Volledige badkamer met föhn en voorzieningen
*Automatische barservice op de eerste verdieping (24 uur) (€)

Driepersoonskamer 

· 20 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 3 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 

Vierpersoonskamer   

· 24-30 m2

· Capaciteit: maximaal 4 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 
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Familiekamer   

· 38 m2

· Capaciteit: minimaal 4 en maximaal 5 personen
· Uitzicht op het zwembad op uitzicht op de zee
· 2 slaapkamers: één slaapkamer met een tweepersoonsbed en 
de andere kamer met 3 individuele bedden
· 2 complete badkamers
· 2 televisies

Familiesuite

· 31,5 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 4 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad
· 2 slaapkamers: een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en een 
andere kamer 2 individuele bedden

*Het hotel heeft aangepaste kamers voor mindervaliden (op aanvraag).

· KAMERS 
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· Hooftrestaurant

Ons hooftrestaurant met live cooking presenteert een groot scala aan gevarieerde gerechten, met opties voor alle 
fijnproevers en voedselbehoeften

Ontbijt                  Lunch                    Diner      

07:45 h - 10:15h     13:00 h - 14:30h    18:30h h - 21:30h

· Casual food & drinks “Torito”

Casual food & drinks Torito heeft een uitgebreide 
menukaart met verschillende soorten sandwiches, salades, 
gecombineerde gerechten, ijsjes...

· Bar Ambigú

Bar Ambigú heeft een dagelijks programma met shows.

· Cocktail bar Habana

Het bar-aanbod van het hotel wordt aangevuld met Bar La 
Habana, een loungebar met livemuziek en een terras.

· Pérgola Bar en Coco’s Bar 

Onze zwembadbars serveren allerlei soorten drankjes en 
ijs. 

· BARS EN RESTAURANTS
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Een compleet entertainmentprogramma voor kinderen en volwassenen verzorgd door ons team van professionals.

· ANIMATIE, ENTERTAINMENT EN SPORT
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· Conferentiezalen en andere zalen

· VERGADERZALEN

Zaal Oppervlakte Eetzaal Imperiaal Cocktail School Theater U-Montage Natuurlijk licht

Edén 230 m2 220 90 350 110 250 60 Ja

Edén Plus* 380 m2 397 120 480 280 350 80 Ja
* Tagungsraum mit Bar

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


Golden Taurus Aquapark Resort ****

taurus@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Passeig Marítim, 33 · 08397 · Pineda de Mar · Barcelona · España
Tel. (0034) 93 767 10 44

Openingsdata: 18/05/2019 tot 22/09/2019

· Oppervlakte van het park: 2400 m2
· Maximale capaciteit van het park: 220 personen
· Vrije toegang voor alle hotelgasten
· Interne voorschriften voor verplicht gebruik. Gereserveerd recht op toegang.

· AQUAPARK
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