Hotel Agir
Adres:
Avda. Mediterráneo, 11
03503 Benidorm (Alicante)
Spanje

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 Agir is een modern en gastvrij 4-sterrenhotel gelegen aan de Avenida Mediterraneo, op slechts 2 minuten loopafstand van het
Levante strand en dicht bij de binnenstad van Benidorm.
Hotel Agir biedt 76 comfortabele, goed uitgeruste kamers die gedecoreerd zijn in vrolijke, moderne kleuren en een hedendaagse
stijl. Tweepersoonskamers met air conditioning zijn speciaal ingericht voor stellen en volledig uitgerust met complete badkamer,
satelliet-TV en gratis WiFi. Probeer voor een speciale behandeling onze ruime Junior Suites, met faciliteiten om koffie en thee te
zetten en een eigen minibar.
In ons restaurant op de vijfde verdieping kunnen onze klanten genieten van een 'Al Fresco' maaltijd met tafels op het ruime zonnige
terras of binnen – de keus is aan u! Er is ook een bar/eetcafé waar u een selectie van locale tapa's vindt.
De restaurant service bestaat uit een combinatie van een buffet en bediening voor het ontbijt. Het diner wordt geserveerd met
gerechten gekozen uit een dagmenu met drie gangen
Relax in ons rooftop zwembad en geniet van cocktails in onze cocktailbar terwijl de zon onder gaat. U kunt ook ontspannen in ons
solarium in de zomermaanden.
Hotel Agir is enkel bedoeld voor volwassenen, kinderen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan.
Belangrijke informatie winter 2020 - van 16 februari tot 31 Maart 2020:
Met veel genoegen delen we u mede dat we in de winter van 2020 MedPlaya hotel Agir zullen renoveren.
Van 16 februari tot 31 maart 2020 zullen we het hotel sluiten om de geplande verbouwingen in het hotel te voltooien.
Tijdens deze periode zullen we het dakterras, de Junior Suites, de cafetaria en de gemeenschappelijke ruimtes volledig vernieuwen.
We hopen dat u geniet van uw verblijf in één van onze andere MedPlaya hotels tijdens deze periode en we hopen u terug te kunnen
verwelkomen in hotel Agir wanneer de deuren op 1 april opnieuw open gaan.
We zijn ervan overtuigd dat dit project het niveau van service en comfort van hotel Agir aanzienlijk zal verbeteren.

Tweepersoonskamer
Onze comfortabele tweepersoonskamers zijn licht en uitnodigend en zijn uitgerust met een complete badkamer,
balkon, twee éénpersoonsbedden, air conditioning met individuele bediening, centrale verwarming, satelliet-TV,
telefoon, gratis WiFi en optioneel een kluis, Koelkast, waterkoker. Gratis WIFI.
*Onze nieuwe tweepersoonskamer op de bovenste verdieping heeft met een fris en modern design, badkamer
met een inloopdouche, fantastisch zeezicht, zonder balkon.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Verwarming, Kluis, Haardroger, telefoon, Bureau,
Flatscreen tv, Elektrische ketel, Handdoeken, Uitzicht op de stad

Junior Suite
De Junior Suites van Hotel Agir in Benidorm zijn ruime kamers met gratis WiFi, satelliet-TV, telefoon, badkamer,
Koelkast, koffiezetapparaat, kluis, privéterras (naargelang beschikbaarheid). Gratis WIFI.
Wifi, Air conditioning, badkamer, Satellie TV, Verwarming, Kluis, Haardroger, Welkomstgeschenk, telefoon,
Tweepersoonsbed, Bank, Bureau, Flatscreen tv, Elektrische ketel, Wekservice, Handdoeken, Linnen, Uitzicht op de
stad

Apartament for 2/4 people with sea view.
Dit lichte en ruime appartement met twee slaapkamers is ideaal voor maximaal vier personen en biedt gedeeltelijk
uitzicht op zee. Het heeft een ruime woonkamer met een eethoek.
Het appartement heeft een volledig uitgeruste keuken met vaatwasser, kookplaat, oven, koelkast, broodrooster
en magnetron, twee comfortabele slaapkamers - één met een tweepersoonsbed en een en-suite badkamer met
inloopdouche en één met twee eenpersoonsbedden en een aparte badkamer met douche. Satelliet flatscreen TV
en gratis Wi-Fi, kluisje (extra kosten)
Een wekelijkse schoonmaak is beschikbaar bij een verblijfsduur van meer dan 7 nachten, inclusief het wisselen van
handdoeken en lakens, voor een bedrag van € 50.
Bij het inchecken in Hotel Agir wordt een borg van 100 € in rekening gebracht. Deze aanbetaling kan contant of
per creditcard gedaan worden (restitutie aan het einde van uw verblijf wordt op dezelfde manier gedaan).
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, complete badkamer, Oven, Linnen, Handdoeken, Magnetron,
Elektrische ketel, Vaatwasser, Toaster, Wasmachine, Eethoek, Flatscreen tv, Koelkast, Marmeren vloer, Salon,
Kluis, Verwarming, Tweepersoonsbed, Zeezicht

Voorzieningen
Parking
Parkeerplaats beschikbaar in het Parking
Centro – ongeveer 150 m vanaf het hotel
Prijs = 15€ per dag + 20€ borg voor de kaart.
Neem contact op met het hotel om te
reserveren.
Toegankelijkheid
• Er is een helling voor de ingang van het
hotel.
Huisdierenbeleid
• Huisdieren worden niet toegelaten.
• Uitgezonderd blindengeleidehonden.

In-Room faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete badkamer
Airconditioning.
Verwarming.
Telefoon.
Huurkluisje (optioneel).
Waterkoker
Mini-Koelkast
Föhn.
Gratis Wi-Fi.

Voorzieningen
• Faxservice.
• Taxiservice.
• Geld wisselen (08:00 tot 23:00).
• Autoverhuur.
• Verkoop entreekaartjes voor themaparken: Terra Mítica, Mundomar,
Aqualandia en Terra Natura.

Gastronomie
De restaurantservice bestaat uit een combinatie van een buffet en bediening
voor het ontbijt. Het diner wordt geserveerd met gerechten gekozen uit een
dagmenu met drie gangen
Halfpension omvatten geen dranken.

