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Petit Hotel Natura 

Calle Las Adelfas 6 

35100 San Agustin - Playa del Ingles 

Tel:0034 928 987 985 

info@petithotelnatura.com 

www.petithotelnatura.com 

Lat: 27.768965 

Long: -15.542525 

Petit Hotel Natura is een Naturistisch 

boetiekresort, rustig gelegen in een 

met zorg onderhouden subtropische 

tuin. 

Verwarmd zwembad met ligbedden 

en jacuzzi om te ontspannen. 

Heerlijk genieten van een intieme 

sfeer in onze altijd bloeiende 

tropische paradijstuin 

180 m2 dakterras met lounge 

bedden, en het geluid van de zee op 

de achtergrond. 

Aan de bar van ons Boutique Hotel, 

maak je vrienden of maak je kennis 

met andere gasten, terwijl u geniet 

van een Sangria, een heerlijk glas 

wijn, een koud getapt biertje of een 

vers geperste Canarische 

sinaasappelsap. 

Het gezellige resort biedt genoeg 

ruimte om te genieten, en creëert een 

ontspannende ambiance die 

vriendelijkheid en service 

combineert. 

Elke Boutiek kamer is modern 

ingericht met ieder zijn eigen frisse 

inrichting. 

De kamers zijn compleet gerenoveerd 

en beschikken allen over een inloop 

douche (of douche cabine) en 

air-conditioning. 

De toegang tot elke kamer is met een 

paar hoger, of lager gelegen 

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De 

informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie 

je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl 
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traptreden. 

Onbeperkt gratis drankjes bij het 

zwembad of genieten op het dak 

terras: Dagelijks vanuit de poolbar 

van 9:30 tot 17 uur. 

Op vijf minuten lopen bevind zich een 

groot winkelcentrum met winkeltjes, 

supermarkt en een ruime keuze aan 

internationale restaurants en Tapas 

barretjes. 

Er rijdt een gratis pendelbusje naar 

het strand van Maspalomas, waar u 

naturistisch kunt zonnen, zwemmen 

en wandelen. 

Petit Hotel Natura is een Adults Only 

Naturist Resort. En is daarom niet 

boekbaar voor personen jonger dan 

18 jaar. 

Faciliteiten 

Zwembad 

Zee 

Jacuzzi 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Bar 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Spaans gesproken 
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