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Tel. (0034) 977 94 66 66 

Aquest hotel “Adults Only” (a partir de 16 anys) de nova construcció es troba situat a la platja de la “La Pineda” de 
Salou. 
L’hotel Golden Costa Salou ofereix habitacions amb tot tipus de  comoditats  i una àmplia programació d’activitats 
d’animació diürna i nocturna.

Coordenades: 41.066278, 1.178335                                    
A 150 metres del centre
A 30 metres de la platja
A 50 metres de la estació de bus
A 18,5 km del aeroport de Reus

· 168 habitacions
· Wifi gratuït a tot l’hotel 
· Piscina exterior amb hamaques i para-sols gratuïts.
· Piscina a l’àtic amb llits balinesos   
· Zona de spa: piscina climatitzada amb hidrojets, llits 
d’aire i dolls de agua. sauna, bany turc de vapor, dutxes de 
sensacions i llits tèrmics... 
· Tovallola de piscina gratuïta (amb dipòsit)

· Massatges i tractaments (€)
· Gimnàs
· Restaurant bufet 
· Bar principal amb terrassa: animació nocturna
· Billar
· Guarda equipatge gratuït
· Pàrquing (€)

· SITUACIÓ

· SERVEIS

· DESCRIPCIÓ

Vila-seca
Salou
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Premium vista Piscina  
 
· 20 m2 

· Capacitat: màxim 2 persones
· 1 llit doble o 2 individuals

· Bany: Dutxa

· HABITACIONS

Premium 

· 20 m2

· Capacitat: màxim 2 persones
· 1 doble o 2 llits individuals
· Vista exterior 

· Bany: Dutxa

Premium Triple

· 22 -31 m2

· Capacitat: 3 persones
· 1 doble y 1 llit individual per a una 3ª persona.
· Vista exterior

· Bany: Dutxa

* L’hotel disposa d’habitacions adaptades per a discapacitats (sota petició).

Les elegants habitacions de l’Hotel Golden Costa Salou disposen de totes les comoditats per garantir el seu benestar:

· Smart TV amb canals internacionals
· Telèfon
· Nevera amb begudes de benvingudes incloses (aigua i refrescs)
· Caixa forta
· Aire condicionat (01/06 al 30/09) i calefacció
· Cafetera Nespresso amb reposició diària de càpsules  
· Bany complet amb assecador 
· Barnús i sabatilles (sota  petició)
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· Restaurant Principal

Restaurant amb un variat bufet i show cooking.

Esmorzar                 Dinar                      Sopar       

08:00h - 10:30h      13:00h - 14:30h       19:00h - 21:30h
* Els horaris de servei poden variar segons temporada.

· Bar principal 

Al bar principal podrà gaudir de tot tipus de begudes, snacks  i serveis en la terrassa de la piscina.
Les seves actuacions de nit i espectacles faran les nits inoblidables.

· BARS I RESTAURANTS

Activitats per adults durant el dia i música en directe per les nits.

· ANIMACIÓ
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Spa Golden Costa Salou & Spa compta amb un espai on cuidar el teu cos i ment.
Disposa dels següents serveis:

· Zona d’aigües: piscina climatitzada amb hidrojets, llits d’aire i dolls d’aigua, sauna, bany turc de vapor, dutxes de 
sensacions i gandules tèrmiques.
· Massatges i tractaments corporals
· Tractaments facials
· Depilacions
· Pedicura, maquillaje permanente, hidromasaje...

· SPA
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