


ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW NASZYCH OBOZÓW NA WYSOKIM POZIOMIE! 



 HOTEL H·TOP ROYAL STAR & SPA  

ADRES: Carretera Blanes a Lloret s/n, 17310 
Lloret de Mar, Hiszpania  

 
Hotel H·TOP Royal Star & SPA oferuje dwa 
baseny: odkryty i wewnętrzny, oraz SPA. Obiekt 
jest położony w spokojnej okolicy w Lloret de 
Mar, zaledwie 10 minut spacerem od plaży 
Fenals i około 15 minut pieszo od tętniącego 
życiem centrum miasteczka. 

RECEPCJA 
 

Przy całodobowej recepcji znajduje się 
przechowalnia bagażu oraz biuro informacji 
turystycznej dla gości.  
 
Zameldowanie w hotelu odbywa się od 
godziny 12, a wymeldowanie do godziny 10 
rano. Opłata klimatyczna do uregulowania w 
recepcji w wysokości 1 Euro/osobę powyżej 16 
roku życia/dzieo.  



PIĘKNA PIASZCZYSTO-ŻWIRKOWA PLAŻA FENALS W LLORET DE MAR 



 HOTEL H·TOP ROYAL STAR & SPA  

SPA 
 

SPA obejmuje siłownię, która jest udostępniana 
dla osób powyżej 18 roku życia oraz kryty basen 
z podgrzewaną wodą i wodospad.  

POKOJE 
 

Pokoje wyposażone są w balkony, telewizory z 
dostępem do kanałów satelitarnych, łazienki z 
suszarkami do włosów i zestawem kosmetyków oraz 
centralne ogrzewanie w sezonie zimowym. Z sejfu 
można korzystad za dodatkową opłatą, tak samo jak z 
Internetu, którego wykupienie na tydzieo wiąże się z 
kosztem 20 Euro. W hotelu można poruszad się 
zarówno schodami, jak i windami.  



DO DYSPOZYCJI M.IN. KRYTY BASEN Z PODGRZEWANĄ WODĄ I WODOSPAD  



POKOJE WYPOSAŻONE W TELEWIZJĘ, BALKONY I PŁATNY INTERNET 



 HOTEL H·TOP ROYAL STAR & SPA  

RESTAURACJA 
 

Restauracja bufetowa zaprasza na dania kuchni 
regionalnej i międzynarodowej. Z jej wnętrza 
można podziwiad głębię basenu!  

UDOGODNIENIA 
 
Obiekt dysponuje również barem z 
przekąskami i napojami, kawiarnią, czy też 
automatami ze smakołykami. Wieczorami 
odbywają się zabawy tematyczne, podczas 
których można np. potaoczyd, a dziedmi 
mogą zająd się animatorzy czasu wolnego, 
którzy organizują dla nich rozrywkę. 



WIDOK NA GŁĘBIĘ BASENU Z RESTAURACJI HOTELOWEJ! 



DANIA KUCHNI LOKALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 





 

 

 

 
 

 

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY 
Grzegorz Tomaszewicz 

g.tomaszewicz@bkturismo.com 

+48 608 889 930 

www.bkturismo.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6QFYaDi6ds 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtb2ZBDI0PASR9cHuvnhVvw/featured

