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Tel. (0034) 977 37 10 66 

Hotel GOLDEN DONAIRE BEACH is direct aan het strand van El Racó gebouwd, aan de bevoorrechte promenade 
van VILA-SECA en heeft 360 kamers (de meesten met een prachtig uitzicht op de zee) met allerlei voorzieningen. 
Het biedt een compleet activiteitenprogramma aan met entertainment zowel overdag als ‘s avonds.

Coördinaten: 41.066278, 1.178335      
Op 150 meter van het centrum
Op 0 meter afstand van het strand
Op 50 meter van het busstation
Op 18,5 km van het vliegveld van Reus

· 360 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· Buitenzwembad
· Kinderzwembad
· Verwarmd Binnenzwembad
· Gratis sauna
· Hangmatten zone en gratis parasols - 

· Restaurants (buffet, menu en snack)
· Casual food & Drinks 
· Restaurant & Lounge Bar
· Mini-club
· Gratis bagage-opslag
· Sportschool (meer dan 16 jaar)
· Gratis zwembadlakens (met borg)

· LOCATIE

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING

Vila-seca
Salou
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Eenpersoonskamer
 
· 18 m2 

· Capaciteit: minimaal en maximaal 1 persoon

· KAMERS 

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

Televisie met internationale kanalen
Telefoon
Koelkast
Kluis (€)

Standaard kamer

· 22 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 3 personen
· Buitenaanzicht/zwembad of frontaal zee-aanzicht 

Premiumkamer zeezicht

· 22 m2

· Gegarandeerde bovenste verdieping: 6,7 of 8 verdieping
Zeezicht gegarandeerd 
· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 3 personen

Naast de hierboven beschreven service is er ook beschikbaar:
· Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules 
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken)
· Kluis zonder extra kosten
· Amenities Belevenis Collectie
· Badjas en slippers (op aanvraag)

Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming
Gratis kinderbedje (op aanvraag)
Koffie en thee service met waterkoker
Volledige badkamer met föhn en voorzieningen
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Familiekamer 

· 40 m2

· Capaciteit: 4 personen
· Buitenaanzicht/ Vaporet straat
· 2 slaapkamers: Een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en de 
andere kamer met 2  individuele bedden

Premium Familiekamer

· 40 m2

· Gegarandeerde bovenste verdieping: 6,7 of 8 verdieping
· Buitenaanzicht/ Vaporet straat
· Capaciteit: 4 personen
· 2 slaapkamers: Een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en de 
andere kamer met 2 individuele bedden

Naast de hierboven beschreven service is er ook beschikbaar:
· Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules 
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken)
· Kluis zonder extra kosten
· Amenities Belevenis Collectie
· Badjas en slippers (op aanvraag)

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

· KAMERS
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· Restaurant Garbí

Restaurant met een gevarieerd buffet en live cooking.

Ontbijt                       Lunch                      Diner

07:45 - 10:30            13:15 - 14:45               18:30 - 21:30
*Diensturen kunnen variëren afhankelijk van het seizoen. 

· Casual Food & Drinks Mestral

Onze hoofdbar waar u kunt genieten van alle drankjes, snacks en service op het terras bij het zwembad. 
De avondvoorstellingen en shows zullen de nachten onvergetelijk maken.

· Restaurant & Lounge Bar Xaloc

Bij Bar Xaloc, gelegen aan het strand, vindt u allerlei soorten broodjes, pizza’s, pasta, salades, gecombineerde gerechten, 
ijs en nog veel meer.

· BARS UND 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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