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Gaudeix
d’Andorra
aquest estiu amb
Hotels Plaza
Tres hotels amb tres conceptes per
viure el país de maneres diferents

L

a marca Hotels Plaza Andorra és la cadena hotelera
amb més prestigi al Principat i capdavantera en el sector dels hotels de luxe. Hotels Plaza
Andorra és reconeguda internacionalment per la qualitat, elegància i
excel·lència en el servei. La filosofia
del grup empresarial que gestiona
aquesta cadena és conjuminar luxe
i confort. Formen part d’aquesta cadena, tres hotels de 5 estrelles l’Hotel Plaza, el Holiday Inn i l’Ski Plaza.
Tres hotels amb tres conceptes
diferents, per viure Andorra de maneres diferents. Amb habitacions i
suites luxosament equipades amb
tot tipus de detall, Hotels Andorra

Plaza és la millor opció per a aquells
que vulguin gaudir d’una estada
única i en plena naturalesa. Una reunió de negocis, un viatge d’incentius, una escapada amb la família,
una trobada romàntica o practicar
esports d’aventura. Hotels Plaza Andorra ofereix un establiment per a
cada ocasió.
Hotels Plaza Andorra també es
distingeix pels seus serveis de restauració, que inclouen un restaurant d’alta gastronomia, i que estan
destinats no només als seus hostes sinó també a qualsevol amant del bon
gust. Entre l’oferta gastronòmica
d’Hotels Plaza Andorra, destaquen
el Restaurant Plaza (Hotel Plaza), El
Gran Cafè (Holiday Inn) i l’Ski Plaza
Buffet&Xou Cooking (Ski Plaza).

3

HOTELS PLAZA

ESTADES ÚNIQUES AL PRINCIPAT

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA

el Periódico

Tot això sense oblidar l’oferta de
Wellness. El Spa Plaza, situat a l’Hotel Plaza, ofereix als seus hostes un
paradís de pau i serenitat per relaxar-se mental i físicament. Un espai
delicat i elegant, que destaca pel tracte personal i dedicat a cada client.
Compta amb el personal més qualificat i els tractaments més exclusius,
en unes instal·lacions de luxe que donen la possibilitat de gaudir de la millor experiència de benestar.
Més informació a:
www.plazandorra.com
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