
Golden Port Salou & Spa ****

port@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Pompeu Fabra, 32 · 43840 · Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 38 27 09

Dit viersterrenhotel met spa ligt in de buurt van het centrum van Salou en op nog geen 900 meter van het Levante 
strand. Het biedt uitstekende accommodatie aan met een uitgebreid scala van verschillende diensten, evenals tal van 
entertainment- en amusementsactiviteiten voor het hele gezin.

Coördinaten: 41.074090, 1.152111
Op 300 meter van het centrum
Op 900 meter van het strand
Op 200 meter van het busstation
Op 12 km van het vliegveld van Reus

· 405 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· 2 buitenzwembaden
· 2 kinderzwembaden
· 1 zwembad met buitenspellen
· 1 verfrissende zwembad in het solarium
· 1 verwarmd binnenzwembad met jacuzzi
· Groot buffet-restaurant met show-cooking
· Bar met showpodium
· Barservice en snacks bij zwembadterras
· Sportveld

· Fitnesszaal
· Hangmatten zone en gratis parasols
· Uitgebreid programma van activiteiten en sporten voor het 
hele gezin met het animatieteam
· Avondanimatie en externe shows
· Mini Club 4-12 jaar en een speeltuin voor de allerkleinsten
· Spa zone (meer dan 18 jaar), massages en behandelingen (€)
· Parkeergarage (€)
· Conferentiezaal
· Gratis zwembadlakens (met borg)
· Gratis bagageruimte

· LOCATIE

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING

Salou

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


Golden Port Salou & Spa ****

port@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Pompeu Fabra, 32 · 43840 · Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 38 27 09

Eenpersoonskamer  
 
· 18 m2 

· Capaciteit: minimaal en maximaal 1 personen

· KAMERS 

De elegante kamers van hotel GOLDEN PORT SALOU & SPA beschikken over alle voorzieningen om uw welzijn 
te garanderen:

· Flatscreen televisie
· Telefoon
· Balkon
· Koelkast
· Kluis (€)

Standaard

· 22 m2

· Capaciteit: minimaal 1 en maximaal 3 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad

Vierpersoonskamer  

· 27 m2

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

· Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming
· Gratis kinderbedje (op aanvraag)
· Volledige badkamer met föhn en toiletartikelen
· Koffie- en theeservice met waterkoker
*Automatische barservice op elke verdieping (24 uur)
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Familiekamer 

· 29-40 m2

· Capaciteit: minimaal 3 en maximaal 5 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 
· 2 slaapkamers: Een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en de 
andere kamer met 2 of 3 individuele bedden
· Meubel met gootsteen en magnetron

Standard Premium Penthouse 

· 24 m2

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· Gegarandeerd zicht op het zwembad
· Kamers op de laatste verdieping van het hotel
· Terras van 12m2 met ligstoelen. 
· Nespresso-apparaat met dagelijkse aanvulling van capsules
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen
· Badjas en slippers
· Zwembadlakens zonder borg
· Kluis zonder extra kosten
· Amenities Belevenis Collectie
· 1 Gratis Spa sessie per persoon

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

· KAMERS 
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· Restaurant Costa Dorada

Restaurant in buffetvorm met live show cooking biedt een zorgvuldig en gevarieerd aanbod aan, met opties voor alle 
smaak en voedselbehoeften, inclusief dieet- en alternatieve gerechten voor glutenintolerantiepatiënten en vegetariërs.  

Ontbijt                Lunch               Diner      

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

· Bar Garbí

De Garbí Lounge Bar heeft een fantastisch terras en biedt elke avond liveshows aan.

· Casual Food & Drinks Gregal

In Café Gregal vind je allerlei soorten sandwiches, salades, gecombineerde gerechten, ijsjes en nog veel meer. Alles 
omgeven door een ontspannen en gastvrije sfeer. 

· BARS EN RESTAURANTS
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De Spa van Golden Port Salou is de perfecte plek waar u voor lichaam en geest kunt zorgen. 
Het biedt de volgende behandelingen aan:

· Massages en lichaamsbehandelingen
· Gezichtsbehandelingen
· Ontharen
· Pedicure,  whirlpool...

· SPA
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Een compleet animatieprogramma voor kinderen en volwassen 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

Golden 105m2 80 40 130 52 80 40 Nee
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