
Golden Bahia de Tossa & Spa ****S

bahiadetossa@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Av. Puerto Rico, 29 - 17320 - Tossa de Mar -Girona- España
Tel. (0034) 972 34 31 30

Gesitueerd in TOSSA DE MAR, in het hart van de Costa Brava bevindt zich het hotel GOLDEN BAHIA DE 
TOSSA & SPA ****S, de ideale plek om te genieten van uw vakantie dichtbij één van de beste stranden in de 
Middellandse Zee.
Zijn exclusieve gastronomie, de relaxte Spa, de vele bars en de vijf verschillende zwembaden maken dit hotel tot 
de perfecte optie voor het hele gezin. Bovendien is het hotel de perfecte keuze voor fietsers, dankzij de diensten 
die het hotel aanbiedt en de fietsroutes van de gemeente Tossa de Mar.

Coördinaten: 41.723315, 2.926959
Op 300 Meter van het centrum
Op 800 Meter van het strand
Op 200 Meter van het busstation
Op 40 km van het vliegveld van Girona

· 380 kamers
· Gratis wifi in het gehele hotel en op de kamers
· Hoofdzwembad met zero-entry level en twee grote 
verwarmde jacuzzi’s in het laagseizoen
· Kinderzwembad in de vorm van piratenboot met glijbanen
· Kinderzwembad voor de allerkleinsten
· Buitenspeelzwembad met exclusief terras
· Overdekt en verwarmd zwembad met jacuzzi en sensatie 
waterstralen
· Hangmatten zone en gratis parasols
· Gratis zwembadlakens (met borg)

· Vier restaurants 
· Vier bars 
· Sportvelden (voetbal, basketbal, volleybal, badminton)
· Wellness-centrum (meer dan 18 jaar), massages en 
behandelingen (€)
· Sportschool
· Miniclub en speelparkje voor kinderen
· Zes vergaderruimten
· Parkeerplaats (€)
· Gratis bagage-opslag

· LOCATIE

· DIENSTEN

· BESCHREIBUNG 

Tossa de Mar
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Standaardkamer 
 
· 25 m2 

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 4 personen 
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 
· Badkamer: Badkuip

· KAMERS

De elegante kamers van hotel GOLDEN BAHIA DE TOSSA 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)
· Koffie- en theeservice met waterkoker
· Roomservice (met supplement)
· Volledige badkamer met föhn en voorzieningen
*Automatische barservice op elke verdieping (24 uur)

Premiumkamer

· 25 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 4 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad 

Naast de hierboven beschreven service is er ook beschikbaar:
· Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules 
· Badjas en slippers (op aanvraag)
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken)
· Kluis zonder extra kosten
· Amenities Belevenis Collectie
· 1 Gratis Spa sessie per persoon
· Exclusieve kortingen op massages en behandelingen
· Badkamer: Badkuip
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Familiekamer   

· 27 m2

· Woonkamer met een slaapbank, een kleedkamer en 2 tv’s
· Capaciteit: minimaal 4 en maximaal 5 personen
· Buitenaanzicht of uitzicht op het zwembad
· Badkamer: Bad en aparte douche

Junior Suiten

· 39 to 49 m2

· Capaciteit: minimaal 2 en maximaal 5 personen
· Zicht op het zwembad
· Slaapkamer met 2 tweepersoonsbedden
· Woonkamer met slaapbank
· Tafel, bureau en zetels
· Kleedkamer
· 2 televisies 
· Badjas en slippers
· Zwembadlakens zonder borg
· Amenities Belevenis Collectie
· Kluis zonder extra kosten
· Nespresso-apparaat met dagelijkse vervanging van capsules
· Koelkast met welkomstdrankje inbegrepen (water en frisdranken) 
· 1 Gratis Spa sessie per persoon
· Exclusieve kortingen op massages en behandelingen
· Badkamer: Bad en aparte douche
· Terras: Jacuzzi op het balkon

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

· KAMERS
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· Restaurant Costa Brava

Restaurant met een gevarieerd buffet en live cooking.

Ontbijt                       Lunch                        Diner      

07:45 - 10:00              13:00 - 14:30            19:00 - 22:00 
*De service uur kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.

· BARS EN RESTAURANTS

· La Pergola

IJs en drankjes bij het zwembad.

· Terrass & Lounge bar Carpri

Dit restaurant serveert middags à la carte maaltijden op 
zijn terras en heeft iedere avond een volledig programma 
met shows.

· Bar LOBBY

Gelegen in de nobele delen van het hotel, is dit de rustigste 
bar waar u kunt genieten van een drankje.

· PIANOBAR LA SELVA

Een loungebar met live pianomuziek en een chillout-terras. 
Deze bar is alleen voor volwassenen. (opening volgens seizoen)
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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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Spa Bahia de Tossa heeft een gedeelte waar u voor lichaam en geest kunt zorgen. Het biedt de volgende behandelingen aan:

· Massages en lichaamsbehandelingen
· Gezichtsbehandelingen
· Ontharen
· Manicure, pedicure, permanente make-up, whirlpool...

· SPA BAHIA DE TOSSA
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· CONFERENTIEZALEN EN ANDERE ZALEN 

· VERGADERZALEN

 Oppervlakte Eetzaal Imperiaal Cocktail School Theater U-Montage Natuurlijk Licht

Catalunya 261 m2 246 - 374 167 250 - Ja

Barcelona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Ja

Girona 93,5 m2 80 42 125 45 75 34 Ja

Tarragona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Ja

Lleida 22,5 m2 12 12 20 - - - Nee
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