Hotel Pez Espada
Adres:
Avda. Salvador Allende, 11
29620 Torremolinos (Málaga)
Spanje

Contact:
Tel. +34 952 380 300
Fax. +34 952 372 801
pezespada@medplaya.com

Medplaya Call Centre: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

OFFICIËLE WEBSITE
Hotel Pez Espada is een van de bekendste hotels van de Costa del Sol. Het heeft vier sterren, waarin u de perfecte combinatie
terugziet van een rustige en ontspannen sfeer en een attente en persoonlijke service.
Het ligt op een unieke plek aan het strand, vlakbij de wijk 'La Carihuela', die bekend is om haar visrestaurants, de bekendste van
Torremolinos en de gehele omgeving.
Het hotel heeft kamers, waarvan de Club kamers en Junior Suites bieden veel comfort. Gratis Premium Wiﬁ is beschikbaar in het hele
hotel.
Het hotel heeft een zwembad verdeeld in twee delen van de tuin. Het grote zwembad ligt te midden van prachtige tuinen die leiden
naar de kust, en de bovenste zwembad is ook omringd door een aangelegde tuin en biedt plezier door de felgekleurde sprays en
douches, speciaal voor kinderen.
De toewijding en aandacht van het personeel verzekeren u gedurende uw verblijf een service die onvergetelijk zal zijn. Ons
restaurant biedt maaltijden in buffetvorm en een gevarieerde keuken. Geniet ook van onze Bar-Snack “Frankie´s Café”.
Torremolinos biedt u ook een variëteit aan culturele activiteiten en vele mogelijkheden voor sportbeoefening dankzij haar
infrastructuur. De stad is nog steeds de bestemming bij uitstek van toeristen uit de hele wereld.
Belangrijke informatie winter/voorjaar 2021
We kunnen u met blijdschap berichten dat er renovatiewerkzaamheden zijn gepland voor de periode tussen januari en maart 2021
bij MedPlaya Hotel Pez Espada.
Alle kamers in het hoofdgebouw en de badkamers van de Club-kamers worden gerenoveerd.
We verstrekken meer informatie zodra de details van het project zijn bevestigd, maar om eventueel ongemak te voorkomen is het
hotel niet beschikbaar voor boekingen in die periode.
We hopen dat u geniet van uw verblijf in een van onze MedPlaya-hotels tijdens deze periode en we hopen u opnieuw te verwelkomen
bij Pez Espada in de toekomst.

Tweepersoonskamer Med
Deze kamers zijn in het hoofdgebouw van het hotel en bieden uitzicht op de parkeerplaats en de rustige
toegang die leidt naar het strand. Alle kamers hebben een balkon. Binnen beschikken zij over twee bedden;
plasmatelevisie met een interactief systeem; internetverbinding; optionele minibar en kluisje, directe telefoon.
De badkamer met een venster is ruim en bestaat uit een bad met douche, föhn. Waterkoker, koffie / thee
faciliteiten.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Verwarming, Haardroger, Welkomstgeschenk,
telefoon, Bureau, Elektrische ketel, Wekservice, Handdoeken, Linnen

Tweepersoonskamer met zijaanzicht, zee en zwembad
Deze kamers bevinden zich in de westelijke vleugel van het hoofdgebouw. Zij bieden een prachtig uitzicht over
het zwembad en de tuin en kijken ook zijdelings uit op zee. Alle kamers hebben balkon. De kamer zelf beschikt
over twee bedden; plasmatelevisie met een interactief systeem; internetverbinding; optionele minibar en
kluisje, directe telefoon. De badkamer is ruim en bestaat uit een bad met douche, föhn en vergrotende spiegel.
Waterkoker, koffie / thee faciliteiten.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Verwarming, Haardroger, Welkomstgeschenk,
telefoon, Bureau, Elektrische ketel, Wekservice, Handdoeken, Linnen, Uitzicht op de tuin, Uitzicht op het
zwembad

Club Kamer met Vooraanzicht op de Zee
Onze Beach Front Club kamers zijn ruime kamers met een bevoorrechte situatie, vooraanzicht van de zee en de
tuin. Groot terras met meubels met direct uitzicht op de promenade en het strand.
Beach Front Club kamers zijn ingericht in een moderne en eigentijdse stijl, met uw comfort in het achterhoofd.
Alle kamers hebben een balkon met terrasmeubilair, zodat u kunt genieten van het uitzicht vanuit uw kamer.
Beach Front Club kamers zijn voorzien van de volgende faciliteiten:
tweepersoonsbed of twee aparte bedden met dekbed: Plasma TV; telefoon, draadloos Premium.
De badkamer is voorzien van een ligbad met douche, haardroger, vergrotende spiegel en een complete selectie
van voorzieningen.
Services Club: koelkast (mini-bar) met een welkomstdrankje, thee / koffie, een fles wijn, Voorzieningen Club, kluis,
badjas en slippers, handdoeken voor het zwembad te verzamelen bij de receptie (waarborgsom van 20,00 €).
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Minibar, Satellie TV, Verwarming, Kluis, Haardroger,
Welkomstgeschenk, telefoon, Bureau, Wekservice, Handdoeken, Linnen, Zeezicht

MedPlaya Suites
Zeer ruime kamers voorzien van eigen zitkamers en gelegen op de bovenste verdieping van het hotel (7e
verdieping). Alle kamers hebben een schitterend zijdelings uitzicht op zee, het terras annex zwembad en de tuin
van het hotel. Alle kamers zijn voorzien van een ruim eigen terras.
Deze kamers beschikken over een groot bed van 2,00 X 2,00 meter; een comfortabele slaapbank in de zitkamer;
twee plasmatelevisies met een interactief systeem en internetverbinding; minibar, kluisje en directe telefoon. De
badkamer is voorzien van een halfrond bad en een douchecabine, beide gescheiden, evenals een föhn, een
vergrotende spiegel en een compleet aanbod aan amenities.
In de prijs van deze kamer is de Club service inbegrepen die bestaat uit: Koelkast (mini-bar) met een
welkomstdrankje, thee / koffie, een fles wijn, , Voorzieningen Club, kluis, badjas en slippers, handdoeken voor het
zwembad te verzamelen bij de receptie (waarborgsom van 20,00 €).
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Zeezicht, Linnen, Handdoeken, Wekservice, Elektrische ketel,
Bureau, Bank, Welkomstgeschenk, telefoon, Minibar, Badjas, Haardroger, Kluis, Verwarming, Satellie TV,
Tweepersoonsbed, Uitzicht op het zwembad

Club Room
Alle Club rooms bieden fraai uitzicht op het zwembad en de tuin en zijdelings uitzicht op zee (voorheen onze
tweepersoons Beach Sunrise kamers).
De Club rooms zijn modern en eigentijds gedecoreerd, met de nadruk op comfort.Alle Club rooms beschikken over
een gemeubileerd balkon om te kunnen genieten van de fraaie uitzichten.
De Club rooms beschikken over de volgende faciliteiten:Eén- of tweepersoonsbed met dekbed, plasma-tv, directe
telefoon, Wifi. De badkamer is uitgerust met bad met douche, haardroger, kapspiegel en een complete selectie
amenities.
Services Club: koelkast (mini-bar) met een welkomstdrankje, thee / koffie, een fles wijn, Voorzieningen Club, kluis,
badjas en slippers, handdoeken voor het zwembad te verzamelen bij de receptie (waarborgsom van 20,00 €).
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Flatscreen tv, Uitzicht op de tuin, Uitzicht, Linnen,
Handdoeken, Alarmklok, Wekservice, Elektrische ketel, Bureau, Verwarming, Bank, Minibar, telefoon,
Welkomstgeschenk, Badjas, Tweepersoonsbed, Kluis, Uitzicht op het zwembad

MedPlaya Junior Suite Beach Front
Onze nieuwe Junior Suites zorgen voor een ander niveau van comfort voor onze gasten om van te genieten. Alle
Suites kijken uit op de kust van Torremolinos. De begane grond Junior Suites hebben een eigen terras en de Junior
Suites aan de andere vier verdiepingen hebben een balkon met direct uitzicht op de zee.
De Junior Suites zijn gelegen in Pez Espada III, grenzend aan het hoofdgebouw van het hotel, die leidt naar de kust
met een eigen tuin en ligweide met ligbedden en Bali bedden beschikbaar.
Alle Junior Suites zijn 42,50m2 groot en de balkons zijn 10.05m2 groot en biedt een ruime en moderne omgeving
om uw vakantie te genieten. Elke Junior Suite heeft een bad op het balkon om volledig te ontspannen en te
genieten van de prachtige locatie aan de kust van uw hotelkamer.
De Junior Suites zijn ingericht in moderne frisse kleuren met voldoende ruimte voor een gezin van vier of een groep
vrienden. Evenals een groot comfortabel bed is er ruimte voor een slaapbank (die de flexibiliteit om te zetten in 2

aparte bedden, indien nodig heeft) (haalt uit naar een tweepersoonsbed van 2m x 1,60) en ontspannende stoel
en een koffietafel.
Junior Suites hebben de volgende faciliteiten: Tweepersoonsbed of twee aparte bedden met duvet; Plasma TV;
telefoon; gratis Wifi. De badkamers zijn modern en ruim, met een inloopdouche, een haardroger, scheerspiegel en
een volledige gratis toiletartikelen selectie.
Club Service diensten zijn ook aangeboden: koelkast (mini-bar) met een welkomstdrankje, waterkoker voor koffie
en thee, een fles wijn, Voorzieningen Club, kluis, badjas en pantoffels.
Gasten die in de Junior Suites hebben ook exclusieve toegang tot een speciale VIP-lounge, dat levert een ruimte
om te ontspannen en te genieten van lichte versnaperingen zoals thee, koffie, frisdrank, fruit en snacks,
handdoeken voor het zwembad te verzamelen bij de receptie (waarborgsom van 20,00 €).
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Linnen, Handdoeken, Wekservice, Elektrische ketel, Flatscreen tv,
Bureau, Parket, Bank, telefoon, Minibar, Welkomstgeschenk, Badjas, Haardroger, Kluis, Verwarming, Satellie TV,
Tweepersoonsbed, Zeezicht

Voorzieningen
Hotelfaciliteiten
• Hotel ligt op slechts een steenworp afstand
van het strand
• Rustige sfeer en persoonlijke service
• Gratis Wifi toegang in het hele hotel
• Juweliers
• Kappers- en schoonheidsverzorgingdiensten
salon
• Check in: vanaf 13:00 uur
• Check out: voor de middag
Parking
• Vlak naast het hotel. Buiten en afgesloten
• Prijs: € 10/ dag
• Tesla oplader
• 18 parkeerplaatsen voor motorfietsen
Winkels
• Juwelen en bijouterieën.
• Souvenirs.
• Kapper (dames/heren).
• Kledingboetieks.
Dineren
• Restaurant met uitzicht op de zee, met een
buffet, show cooking bij het ontbijt en diner
• Openingstijden van het restaurant:
Ontbijt (07:30u -10:30u)
Diner (19: 00u- 22: 00u zomer) (19:00u21:30u winter "from September 16th")
• Dress code: Het is niet toegestaan om het
restaurant in te voeren in badpakken en
sportkleding rond etenstijd.
• In de zomer kunt u genieten van de BarSnack "Frankie's Café", aan het zwembad.
Toegankelijkheid
• Benedenverdiepingen gemakkelijke
toegankelijk voor mindervaliden.
Huisdierenbeleid
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Uitgezonderd blindengeleidehonden.

In-Room faciliteiten
• Complete badkamer
• Airconditioning.
• Verwarming.
• Telefoon.
• Huurkluisje (optioneel).
• Balkon.
• Minibar (optioneel).
• Föhn.
• Welcome amenities in de badkamer.
• Gratis Wi-Fi.
• Wieg: afhankelijk van beschikbaarheid.
GRATIS.

Voorzieningen
• Roomservice (07:30 tot 24:00)
• 2 buitenzwembaden voor volwassenen, 1 voor kinderen. Het gebruik van de
baden is van november tot februari beperkt. Neem voor meer informatie contact
op met de receptie
• Gratis Wifi toegang in het hele hotel
• Dagbladen in verschillende talen in de lounge MedPlaya Plus
• Vergaderruimte, rium voor bruiloften en feesten
• Biljart tafel in de hal
• Gratis Gym
• Toegang tot internet in de hal bij de receptie
• Taxiservice
• Geld wisselen
• Autoverhuur
• Playstation 4 (PS4) Prijs: € 10 / dag. (optioneel)
• Fietsverhuur, helm en slot inbegrepen
• Postkantoor
Gastronomie
Onze eetzaal biedt maaltijden aan in buffetvorm, waar u een grote
verscheidenheid aan gerechten aantreft uit de Mediterrane en continentale
keuken, waar u uit kunt kiezen.
Het hotel beschikt over een bar-snack, ‘Frankie’s Café’, waar wij u allerlei
soorten dranken en broodjes of sandwiches serveren.
Geen picknickdienst aanwezig.
Halfpension omvatten geen dranken.
Entertainment
• Grote tropische tuin (5.000 m2).
• Twee buitenzwembaden. Buitenzwembad voor kinderen. Het gebruik van de
baden is van november tot februari beperkt. Neem voor meer informatie contact
op met de receptie
• Elke dag animatieprogramma (flamenco, organist, muzikaal duo, goochelaar en
nog meer.)
• MedKids voor kinderen van 4 tot 12 jaar - Hoogseizoen.
• Mogelijkheden om watersporten te beoefenen vlakbij het hotel.
• Golf op minder dan 5 km.

