
Benvingut a l'Hotel
Bel Air ****

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

continuació, trobareu tota la
informació a prop de la seva

habitació i  els nostres
serveis.



SERVEI D'HABITACIONS

El servei de neteja d'habitacions s'efectua cada dia de 10:00h a 14:00h. És important que mitjançant els
botons que trobarà a la maneta de la porta ens indiqui si desitja servei o, si pel contrari, no desitja ser
molestat. També pot actualitzar aquest estat a la pantalla principal de la paret (on es regula la
climatització).



Oferim als nostres clients un servei d'esmorzar:
 

Hora d'inici: 7:00h
Hora final: 10:30h

 
Preu de l'esmorzar tipus bufet: 14,00 €
Preu de l'esmorzar continental: 8,50 €

ESMORZARS



El nostre restaurant SolRaig ofereix cuina Mediterrània a
disposició dels nostres clients.RESTAURANT

http://solraig.tibu-ron.com/

MIGDIA
13:00h a 16:00h

SOPARS
20:00h a 23:00h

Pot demanar el plat que desitgi de la carta per que l'hi serveixin
a la seva habitació trucant al (+34) 93 315 87 20.
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SERVEIS

CAIXA FORTA

Totes les habitacions disposen de caixa forta
gratuïta, trobareu les instruccions a l'interior, no
dubti en contactar amb recepció per resoldre
qualsevol dubte.

CLIMATITZACIÓ

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

IL·LUMINACIÓ

Disposem d'escenes d'il·luminació
predeterminades per a cada moment del dia,
les pot seleccionar a través de la pantalla tàctil
de la paret.

Connexió a internet (WI-FI)

Tot l'hotel disposa d'internet Wi-Fi, a través de
la xarxa "Hotel_Belair", el personal de recepció
us facilitarà la contrasenya d'accés.



SERVEIS

AMENITIES

A part dels articles que trobarà a la seva
habitació, disposem d'una àmplia col·lecció
de complements, no dubti en contactar amb
recepció si necessita alguna cosa.

BICICLETES

Durant gran part de l'any disposem de bicicletes per
als nostres hostes, contacti amb recepció per conèixer
la disponibilitat i preus.

MALETER/CONSIGNA

En el cas que necessiti marxar passades les
12.00 i no tinguem disponibilitat de late check-
out, disposem d'espai per guardar el seu
equipatge i així pugui gaudir de les
instal·lacions fins a la seva partida.

DIARIS Y REVISTES 

A través de l'App  Press Reader té accés a una
àmplia selecció de diaris i revistes d'àmbit
internacional. Per a més informació contacti
amb recepció.

APPLE ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US


MINI-BAR
Disposa d'una àmplia selecció de
begudes i  snacks en el seu mini-bar,
que serà reposat diàriament.



BUGADERIA

Disposem de servei de tintoreria per als nostres
clients, l'horari de recollida és fins a les 12:00h. Aquest
servei està disponible de dilluns a dijous.



CHECK - IN

El lliurament d'habitacions està
garantida a partir de les 14:00h.

CHECK - OUT

El dia de sortida les habitacions han de ser alliberades
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 9:00 a 20: 00h, de l '15 de Juny a l '15 de

Setembre.
 

Aquest espai inclou també servei de begudes.
 

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.
 

Si  l i  ve de gust pot gaudir de la platja en una
hamaca del xir inguito Carita Morena,

consulteu el funcionament d'aquest servei al
taulell  de recepció.



APARCAMENT L'hotel disposa d'una petita zona
d'aparcament. Té un cost de 11,00 € per
cotxe / nit, però no es reserven places.
Aquest servei està subjecte a
disponibilitat en el moment de l'arribada.



SALAS DE  REUNIÓ A l'hotel disposem de 2 sales de reunions
/celebracions completament equipades,
el nostre personal li indicarà com procedir
en cas de desitjar realitzar una reserva.



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 la cantonada sud de l'edifici trobarà
la 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 es
troba a 45 minuts a peu. No dubti a
contactar amb el personal de
recepció perquè l'informin i
assessorin en el seu desplaçament.



TELÈFON 
DE RECEPCIÓ

La nostra centraleta telefònica
està temporalment fora de servei,
és per això que no trobarà telèfon
a la seva habitació. Pot contactar

amb recepció a través del seu
telèfon mòbil personal trucant al
número 619 614 286, o mitjançant

l'aplicació de missatgeria
instantània WhatsApp.



Direcció
Paseo Marítimo, 169 /
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Telèfon
+34 93 665 16 00

E-mail
belair@grup-soteras.com

LIS DESITGEM UN
BON ESTADA

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

mailto:playafels@grup-soteras.com
mailto:playafels@grup-soteras.com

