
Golden Costa Salou ****S Adults Only

costasalou@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Platja del Racó · 43840 · Vila-Seca - Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 94 66 66 

Dit nieuw gebouwde “Adults Only” hotel (vanaf 16 jaar oud) ligt aan het strand “La Pineda” van Salou.
Het Hotel Golden Costa Salou biedt kamers met allerlei soorten diensten en een volledig schema van 
entertainmentactiviteiten overdag en ‘s avonds.

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

· 168 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· Buitenzwembad met gratis ligbedden en parasols.
· Zwembad op de penthouse met Balinese bedden
· Wellness-centrum: overdekt en verwarmd zwembad 
met hydrojets, luchtbedden en waterstralen, sauna, Turks 
stoombad, sensatiedouches en thermische ligstoelen
· Gratis zwembadlakens (met borg)

· Massages en behandelingen (€)
· Sportschool
· Restaurant buffet
· Hoofdbar met terras: nachtelijke animatie: 
· Biljart
· Gratis bagage-opslag
· Parkeerplaats (€)

· LOCATION

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING

Vila-seca
Salou
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Premiumkamer uitzicht op het zwembad  
 
· 20 m2 

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden 

· Badkamer: Douche

· KAMERS 

Premium 

· 20 m2

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden 
· Buitenaanzicht 

Badkamer: Douche

Premium Driepersoonskamer 

· 22 -31 m2

· Capaciteit: maximaal 3 personen
· 1 tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed voor een derde persoon
· Buitenaanzicht 

· Badkamer: Douche

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

De elegante kamers van Hotel Golden Bahia de Tossa beschikken over alle voorzieningen om uw welzijn te garanderen:

· Smart TV met internationale kanalen
· Telefoon
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken)
· Kluis zonder extra kosten
· Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming
· Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules 
· Volledige badkamer met föhn 
· Badjas en slippers (op aanvraag)
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· Hoofdrestaurant

Restaurant met een gevarieerd buffet en live cooking.

Ontbijt                       Lunch                        Diner       

08:00h - 10:30h      13:00h - 14:30h       19:00h - 21:30h
* Diensturen kunnen variëren afhankelijk van het seizoen   

· Hoofdbar

In de hoofdbar kunt u genieten van allerlei soorten drankjes,Voorgerechten en diensten op ons terras bij het zwembad
Hun nachtvoorstellingen en shows zullen de nachten onvergetelijk maken.

· BARS EN RESTAURANTS

Overdag activiteiten voor volwassenen en ‘s nachts live muziek.

· ANIMATIE
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De Spa van Golden Costa Salou & Spa is de perfecte plek waar u voor lichaam en geest kunt zorgen. 
Het biedt de volgende behandelingen aan:

· Thermische baden: overdekt en verwarmd zwembad met hydrojets, luchtbedden en waterstralen, sauna, Turks stoombad, 
sensatiedouches en thermische ligstoelen 
· Massages en lichaamsbehandelingen
· Gezichtsbehandelingen
· Ontharen
· Pedicure,  whirlpool...

· SPA
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