BEACH CLUB FONT DE SA CALA
(VERSIE JAAR 2015)
Ada. Canyamel 48
07580 Capdepera, Mallorca, Spanje
Tel. 34 971 563291 – 34 971 565611
Fax: 34 971 565580
E-mail; recepcion@beachclub-fontdesacala.com
Internet: www.beachclub-fontdesacala.com
Officiële categorie ; 4 sterren. ( 4****) Superieur

ALGEMENE BESCHRIJVING
-

-

-

Het hotel bevindt zich in een van de mooiste zones van het eiland.
Ongveer 80 kilometer van het vliegveld vandaan (1 uur 30 min) en 3
km van het pitoreske vissersdorpje Cala Rajada. Openbaar vervoer is
mogelijk met bus, taxi of met de mini trein.
Het hotel is gebouwd midden in een dennenbos en het hotel heeft
een omvang van ongeveer 65.000 vierkante meter met uitgebreide
groene gebieden en een fantastisch strand met fijn zand. Het strand
voert de blauwe vlag van de Europese Gemeenschap voor de kwaliteit
van het water.
In ons hotel bevindt u zich in een internationale sfeer waar families
en sporters de boventoon voeren.
u heeft de mogelijkheid om in ons hotel met Half – Pension, Full –
Pension of All – In te boeken.

ACCOMODATIE
-

362 ruime en comfortabele kamers (individuele, 2 persoons, 3
persoons, 4 persoons en de Junior Suite). Alle kamers zijn uitgerust
met het volgende:
• Balkon/Terras
• Complete badkamer
• Telefoon
• Air conditioning.
• Koelkast
• Fan
• TV met SAT
• Kluis.
• Wifi (tegen betaling)

In de Junior Suite bevindt zich ook een kleine woonkamer.
Handdoeken service is het gehele seizoen gratis voor alle klanten.
(waarborg)

ONZE RESTAURANTS
-

-

2 Restaurants (een met buiten terras) volledig voorzien van air-co en
verschillende buffets voor warm eten, koud eten en voor desserts.
Elke week organiseren wij een gala diner of een Mallorquins diner en
midweeks een Italiaans of Mexicaans diner.
Show - Cooking
Water, frisdrank, bier en wijn zijn inbegrepen bij alle maaltijden.
Restaurant/Pizzeria, Mexicaans restaurant, Snack bar en 5
verschillende bars.

FACILITEITEN
-

-

Air conditioning in alle gemeenschappelijke ruimtes
TV zalen.
Speelhal.
Ruime terrassen.
Nieuwe vergaderruimtes beschikbaar met de capiciteit voor 80
personen en 2 nieuwe ruimtes met plaats voor 60 personen die wij
weer kunnen opsplitsen in 4 individuele ruimtes voor 30 personen.
Verschillende lobbies
Wasservice.
Kapper .
Arts praktijk.
Bagage ruimte.
Kleedkamer met douche voor gasten die vertrekken na 12 uur.
Souvenirs shop waar u sport, mode en strand artikelen kan vinden
daarnaast kunt u ook parfums en verschillende leuke cadeautjes
kopen.
Twee discotheken.
2 grote zwembaden met een ondiep gedeelte voor de kinderen. Een
daarvan is de semi – olympische zwembad (25x11 meter) en is
verwarmd in de maanden april, mei en oktober tot 23 graden. Hier
vinden de animatie activiteiten plaats terwijl bij het andere zwembad
California u kunt genieten van uw welverdiende rust.
Baby zwembadje en waterpark met piratenschip, grote draak en
glijbanen. Ook verwarmd in de maanden april, mei, oktober.
Bij elk van deze zwembaden kunt u ligstoelen en parasols gratis
gebruiken.
WIFI in de lobby is gratis.

SPORT FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

1 voetbal veld
1 beach volley veld
1 multi functioneel speelveld (basketbal,handbal, mini voetbal)
5 jeu de boules velden
Tafel tennis tafels
Minigolf
Boogschieten
Geweerschieten
Tennis training voor beginners.
Aerobic ruimte voor verschillende activiteiten (stretching, aerobic).

SPORTEN TEGEN EEN KLEIN BETALING:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

11 tennis banen met gravel (3 van deze banen zijn verlicht)
Tennis cursus voor iedereen ( gevorderd ,beginner)
Sportschool met personal trainers.
Massages
Tevens kunt u ook bij de sportschool moutainbikes huren en
vanuit animatie wordt eens per week een moutainbike excursie
georganiseerd
Wandelingen
Duikschool (medische verklaring is een verreiste)
Zee excursies (glazen boot)
Paardrijden op ong 3 km afstand van het hotel
4 golf plaatsen met 18 holes van ongeveer 7 km en 12 km afstand
van het hotel.

ANIMACION
-

Een internationaal team van 10 entertainers verzorgen dagelijks een
speciaal uitgevoerd animatie programma met o.a watergym,
waterpolo, stretching, voetbal , volleybal etc.
S´avonds is het entertainment ook van de partij met verschillende
avond shows en worden er ook professionele shows uitgevoerd.
Elke dag wordt de mini club geopend, de toegang voor de kinderen is
van 4 jaar tot en met 8 jaar. Daarnaast in het hoogseizoen
organiseert het entertainment team ook 2 Junior Club voor de
leeftijden van 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar. De mogelijkheid
bestaat er om van de babysit service gebruik te maken (tegen
betaling).

