Hotel Playa Olid i Costa Adeje på Tenerife
af Lise og Holstein
19. maj 2014
Playa Olid er hotellejligheder i Costa Adeje på Tenerife . Costa Adeje ligger kun et par kilometer
fra det mest kendte ferieområde Playa de Las Americas på det sydlige Tenerife.
Hotellets gæster kommer fra Tyskland (50%), England (30%), Skandinavien - herunder en del
danske (10%), Andre lande (10%).
Playa Olid er velegnet til familier med børn, men er lidt børnelarm ikke det store problem, kan man
som par udmærket benytte hotellet. Se nærmere hvorfor under beskrivelsen af poolområdet.
Pris/kvalitet-forholdet var vinteren 2014 rigtig godt. Du sparede mange penge ved at rejse fra
Hamburg. Se herunder:
Fra Billund:

Fra Hamburg:

Der er 6.184 kr. til forskel ved 2 personer, og ydermere så får du
hos tyskerne Halpension Plus. Hos danskerne kun morgenmad.
Forstå det hvem der kan.

Hvem er hotellet egnet til?
Hotellet er velegnet til familer med børn, men par – både unge og ældre – vil også kunne benytte
hotellet, hvis man altså kan tolere lidt børnestøj i restauranten. Der er to poolområder. Læs mere
under ”Poolen”.
Personalet:
Alle er venlige og hjælpsomme bortset fra en ældre herre i receptionen, som den ene dag havde fået
det forkerte ben ud af sengen.
Beliggenhed:
Hotellet ligger ud til en befærdet vej på den ene side, og en mindre befærdet vej på den anden side.
Afhængig af hvilken lejlighed du får, så vil der være nogen trafikstøj, som du dog ikke hører ved
poolområderne.
Der ligger mange forretninger inden for gå-afstand og et flot center med kvalitetsforretninger og
faste priser ca. 400 m. fra hotellet. Der er ca. 700 m. til strand og flot strandpromenade med
forretninger, hvor du prutter om prisen. I hotelbebyggelsen ligger der også et lille supermarked,
hvor du får 10% rabat, hvilket dog ikke gør priserne mere favorable end i andre forretninger.
Der er flere gode restauranter i området.
Lejlighederne:
Der findes to typer lejligheder. De
renoverede og de ikke-renoverede (til
venstre).
Kan man leve med nedslidte møbler og
døre, så er der mange penge at spare på de
ikke-renoverede. Alle lejligheder holdes
pænt rene. Her er ingen forskel.
Alle lejligheder har en pæn størrelse og alle
er med balkon eller terasse.
Køkkendelen er ikke stor men har det
nødvendige grej.

Restaurant:
Halvpension, Halvpension Plus eller All Inclusive kan anbefales. Både morgenmad og aftensmad er
af god kvalitet for et tre-stjernet hotel. Begge dele fra buffet.
Ulempen ved hotellets restaurant er, at den føles som en kantine. Her er en del støj. Personalet i
restauranten er hjælpsomme og flinke. Her er ingen grund til klage.

Poolen:
Der er animation ved den store pool (billedet
til venstre) hver dag for både børn og
voksne.
Der er også en pool nr. 2 på hotelområdet,
hvor der er ro og fred og ingen animation.
Der finder du flest gæster som rejser alene,
som par uden børn eller hvor dåbsattesten
siger 50+.
Poolområderne åbner først kl. 9, så der er
ingen tidlig reservering af solsenge med
håndklæder.
En del af det store pool-område ligger i skygge. Det lille poolområde har sol hele dagen.
Stranden:
Der er ca. 700 m til en pæn strand med en
længere strandpromenade.
Sandet er ikke hvidt, men heller ikke sort
lavasand. Nærmest en mellemting.
Der er solsenge på stranden, som kan lejes. Vi
kender ikke prisen.
Får du lyst til lidt god mad, så ligger der en
lang række restauranter lige ned til stranden.
Prisniveauet er nærmest som i Danmark.

Konklussion:
Vi synes pris/kvalitets-forholdet er godt. Hotellet har tre stjerner, og det er fint. Velegnet til
børnefamilier, men par kan også benytte hotellet, da der er roligt ved det ene poolområde.
Bestil din rejse herfra:
http://www.rejsfrahamburg.dk/eurosun.html
Hvis linket ikke virker på din computer, så kopier ovenstående op i adresselinien på din browser.

