
Benvingut als
Apartaments Playafels

****

Li donem la benvinguda de
part de tot l 'equip, a

continuació, trobará tota la
informació sobre el seu
apartament i  els nostres

serveis.



GUIA
TELEFÒNICA

HOUSEKEEPING
1300

RECEPCIÓ
1350



DIPÒSIT

S'haurà d'efectuar un dipòsit de 300 € en targeta.
Es tornarà en menys de 24/48 hores, un cop s'hagi repassat l'habitació i comprovat que està tot en bon
estat. 



SERVEI D'HABITACIONS

El servei de neteja d'apartaments s'efectua cada 3 dies de 10:00h a 13:00h.
Tenim servei de tovalloles per apartaments a la recepció. 



Oferim als nostres clients un servei d'esmorzar
Buffet:

 
Horari de dilluns a divendres: 7:30 - 10:30h

Horari caps de setmana i festius: 08:00 - 11:00h
 

Preu per adult: 15,00 €
Preu per nen: 10,50 €

 

ESMORZARS



Amb una cuina de la mà del xef Sergi Cócera ofereix una carta
amb arrelament mariner, amb profunditat, amb tradició, amb el

seu punt de tècnica però sobretot amb un eix principal focalitzat
en tenir sempre el millor producte que el mar, la terra i la

proximitat ens ofereix.
RESTAURANT

https://embarcaderorestaurant.com/

MIGDIA
Dimarts a Divendres: 13:00 - 15: 30h
Dissabte i diumenge: 13:00 - 16: 00h

SOPARS
Dimarts a Dijous: 20:00 - 22: 30h

Divendres i Dissabte: 20:00 - 23: 00h



CLIMATITZACIÓ

Totes les habitacions disposen de climatització, Podrà
regular la temperatura al seu gust a través de la
pantalla tàctil que trobarà a la paret.

Connexió a internet (WI-FI)

Tot l'hotel disposa de connexió Wifi, a través de
la xarxa "APART PLAYA", el personal de
recepció us facilitarà la contrasenya d'accés.

SERVEIS



BUGADERIA

Disposem de servei de tintoreria per als nostres
clients, l'horari de recollida és fins a les 14: 00h. Aquest
servei està disponible de dilluns a dijous.



CHECK - IN

El lliurament d'habitacions està
garantida a partir de les 15: 00h.

CHECK - OUT

El dia de sortida dels apartaments han de ser alliberats
abans de les 12:00h.

En cas de necessitar una sortida tardana haurà de
consultar la nit abans amb el personal de recepció.
Aquest servei està subjecte a disponibilitat de el moment
i té un càrrec extra depenent de l'hora.



PISCINA

La nostra piscina està oberta
exclusivament per als hostes allotjats a

l 'hotel i  té un horari  de 9:30 a 20:00h, deL
15 de Juny aL 15 de Setembre.

 
Tenim tovalloles a la seva disposició per
a ús a la piscina, les trobareu a l 'entrada

o les pot sol · l icitar a recepció.



APARCAMENT Els apartaments disposen d'una zona
d'aparcament. Té un cost de 16,00 € per
cotxe / nit. Aquest servei està subjecte a
disponibilitat en el moment de l'arribada.



TRANSPORT
PÚBLIC
Per moure's per la zona sense
usar el seu vehicle, té
diverses opcions.

TAXI

AUTOBÚS

TREN DE RODALIES

Contacti amb recepció per a la
reserva d'un taxi, si ho necessita a
moment, aquest triga
aproximadament 5 minuts a arribar.

A prop de l'hotel hi ha una parada
d'autobús, aquest té una freqüència
de pas cada 15 minuts, el més indicat
per arribar a la ciutat és el L94,
contacti amb el personal de recepció
per a més informació.

L'estació de tren més propera és a
10 minuts a peu. No dubti en
contactar amb el personal de
recepció perquè l'informin i
assessorin en el seu desplaçament.



Adressa
Playa Ribera de San Pedro,
12-16 / 08860
Castelldefels (Barcelona)

Telèfon
+34 93 665 12 50

E-mail
playafels@grup-soteras.com

ELS DESITGEM UNA
BONA ESTADA

No dubti a consultar qualsevol dubte amb
el personal de recepció.
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