Gloria Palace Amadores
Playa de Amadores, Gran Canaria
Af Perhaps
Beliggenhed
Ligger på en klippe med en fantastisk udsigt over Atlanterhavet fra alle værelser. Der
er ca. 1 km til forretningerne i Puerto Rico. Der er ikke muligheder for indkøb af
dagligvarer i nærheden af hotellet. Afstanden til Puerto Rico er 800 m og samme
afstand til Amadores. Der er en god gangsti langs Atlanterhavet til begge byer, men
ikke egnet for gangbesværede.
Vi har været på Gloria Palace
Amadores adskillige gange.
I vintertiden har vi to hovedkrav til
ferien.
1. At vi får sol, sol og atter sol i
solsengen ved en lækker pool.
2. God mad morgen og aften.
De ønsker opfyldes til fulde på Gloria
Palace.
Foto: Rejsfrahamburg.dk
Hotellet
Gloria Palace Amadores er et 4-stjernet familiehotel. Der er en børneklub som tager
sig godt af de mindre.
Dette er hotellet for alle
aldersklasser, og det er et stort hotel.
Hotellet har en meget stor natklub
(billedet til højre), hvor der er
underholdning af relativ god kvalitet
hver aften. Til restauranter og barer i
Puerto Rico er der 1 km.
Hotellet stod færdigt i 2003, og over
10 år med mange gæster kan godt
ses.
Foto: Rejsfrahamburg.dk

Personalet
Hele personalet virker professionelt. Ikke alle er med på en spøg, men opfører sig
alligevel korrekt.
Nogle gange går det lidt for hurtigt til i receptionen - føler vi - uden at vi kan sige, at
receptionen er uhøflig. En afskedssalut som ”God tur hjem” kunne vi godt ønske os,
men det bliver blot til ”… and the next one”.
Rengøringen er overalt i orden.
Værelserne
Kan virke lidt slidte, men er ellers i
orden. En renovering på nuværende
tidspunkt vil dog gøre værelserne
mere attraktive.
Udsigten fra balkonen er storslående
– simpelthen. Vi har sjældent oplevet
noget lignende. Se billedet til venstre.
Du ser ud over det mægtige
Atlanterhav. Du kan ikke se land så
langt øjet skuer, men på den anden
side ligger Karibien.
Foto: Rejsfrahamburg.dk
Restaurant
Maden er af høj klasse. Her er både
kvalitet og kvantitet. Min. halvpension
må anbefales. Maden er fra buffet, og
tjenerstaben tager imod bestilling af
drikkevarer. Levering sker hurtigt.
Restauranten er temmelig stor, og lidt
støj forekommer. Fra restauranten
kan du (næsten) hver aften se en
pragtfuld solnedgang, især hvis du
har fået plads ved vinduerne.
Foto: Rejsfrahamburg.dk

Poolen
Der er flere poolområder. Alle forsynet
med solsenge og tykke hynder.
Der er også et afskærmet poolområde
for nudister. Der kan være lidt
musikstøj ved et af poolområderne,
men roligt ved andre.
Reservering af solsenge foregår fra
den tidlige morgenstund, men ved 910 tiden var det stadig muligt at få
gode senge.
Foto: Rejsfrahamburg.dk
Stranden
Nærmeste strande er i Puerto Rico og
Amadores. Ca. 800 m til begge. Vi vil
foretrække sidstnævnte. Den er
pænere. Se billedet til højre.
Vandtemperaturen ligger i årets første
måneder på 16 – 18 grader, så det kan
være noget af en kold fornøjelse. Pool
på hotellet er opvarmet til min. 25
grader.
Foto: Rejsfrahamburg.dk

Konklussion
Hotellet har klasse, og kan absolut anbefales for familier og for par. Mindre børn fra 4
år kan få stor glæde af hotellets internationale børneklub. Børn klarer sig fremragende
med fingersprog.
Vi anbefaler, du benytter http://www.rejsfrahamburg.dk/eurosun.html
Vi har på den måde sparet fra 2.000 kr – 5.000 kr. på en uges rejse !!! i forhold til
danske rejsebureauer. Check gerne selv.

