Palm Oasis
Af Perhaps
Beliggenhed
Palm Oasis er et 3
stjernet familiehotel
beliggende i
Maspalomas på Gran
Canaria.
Der er ca. 3 km til de
store klitter og havet.
En gratis shuttle bus
kører fire gange dagligt
til/fra stranden.

Alle fotos på siden:
Rejsfrahamburg.dk

Værelserne
Vi havde et
standardværelse med
udsigt til tennisbanen.
Sol om morgenen og
ellers skygge resten af
dagen.
Suiter med solsenge på
terassen har eftermiddagssol og er lidt
mere attraktive, så
spørgsmålet er, om man
ikke bør betale lidt
mere.

Udvalget om morgenen
er ok, og aftenbuffet er
også i orden.
Der findes barnestole i
restauranten.
Poolen
Rigtig flot poolområde
med mange skønne rum
i haven. Simpelthen et
paradis for børnefamilierne.

Personalet

Hotellet

Tjenerne i restauranten
kunne virke lidt
stressede.

Ikke revoveret for nylig,
men hotellet virker ikke
nedslidt.

Personalet i receptionen
og rengøringspigerne
var ok.
Restaurant
Fint niveau for et 3
stjernet hotel. Nu og da
showcooking.
Kokken kan ikke lave
god bacon.

Bestil nu!

Stranden
3 km til de store klitter.

Konklussion
Palm Oasis er et hotel for børnefamilierne. Børnene vil uden tvivl være begejstret for
det fine poolområde, hvor der også er vandrutchebane. Flere pools er opvarmede, og
der er næsten hver dag aktiviteter for børnene ved poolbaren. Sjældent man ser så
flot et poolområde, og så oven i købet for et tre-stjernet hotel.
Under vort ophold bemærkede vi, at kun få børn deltog i aktiviteterne, selv om de var
fint afpasset til børnenes alder og antal. Vore egne børnebørn deltog hver dag.
Det er værd at bemærke, at det kan være væsentligt dyrere at rejse fra Danmark end
fra Hamburg. I den perioden vi gæstede hotellet, fik man 2 uger fra Hamburg for
samme pris som 1 uge fra Danmark.
Omkring hotellet er det ikke muligt at gå nogle fine aftenture. Her er faktisk intet at
komme efter. Vil du have lidt natteliv, må du ind til Playa del Ingles (ca. 2 km)
På hotellet findes et mindre supermarked, men priserne er ikke gunstige. Benyt i
stedet det store Spar-supermarked som ligger bag nabohotellet Mirador. Her er
priserne bedre.
Værelserne har selvfølgelig tv, men det er sjældent, at man kan se danske
programmer, på de hoteller vi har besøgt. Det kan du her, nemlig DR1.
Vores mening: Rigtig velegnet for børnefamilier.
Som på ethvert andet hotel vil du sikkert kunne finde forskelligt som ikke er 100%
tilfredsstillende, men i det store og hele er Palm Oasis det perfekte børnehotel.
Bestil fra Hamburg

