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Situació
L'H10 Estepona Palace està situat a la Costa del Sol, coneguda per oferir una combinació perfecta de sol i platja. Ubicat a
primera línia de la platja, es troba molt a prop del port esportiu d'Estepona, que disposa d'una àmplia oferta d'oci i
restauració. El centre d'Estepona, ciutat coneguda com a "El Jardí de la Costa del Sol", destaca pel seu preciós casc històric
amb carrers decorats amb murals i testos amb flors acolorits i per l'hivernacle d'orquídies més gran d'Europa. Completen els
atractius de la zona la Serra Bermeja i diversos camps de golf i instal·lacions esportives, com ara el nou estadi d'atletisme
inaugurat el 2019.
0 m de la platja de Guadalobón
400 m de la platja El Cristo
1,5 km del port esportiu
2 km de passeig marítim
2,5 km del casc històric d'Estepona
3 km de l'estadi d'atletisme d'Estepona
3,5 km de l'Orchidarium
4 km del camp de golf Valle Romano
5 km del camp de golf Estepona Golf
20 km de la Sierra Bermeja
65 km de Mijas
66 km de Ronda
85 km de l'aeroport de Màlaga/Costa del Sol
90 km de Màlaga, coneguda com la "Ciutat de Museus"
Coordenades: 36° 25' 2.18 N / 5° 10' 22.66 W

Descripció
Situat a primera línia de platja,
amb accés directe a la mateixa i a
1,5 km del port esportiu, l'H10
Estepona Palace integra a la
perfecció l'estil arquitectònic
andalús amb un interiorisme
actual.
Ofereix
confortables
habitacions, terrasses amb vistes
al Mediterrani, una àmplia oferta
gastronòmica, el Despacio Spa
Centre i el servei Privilege,
Exclusive Rooms and Services i set
sales de reunions.

237 Habitacions
2 piscines per a adults (una climatitzada a l'hivern) i 1 piscina infantil
Wifi gratuït a tot l'hotel i Internet Corner gratuït al hall
Business Room amb taula de reunions, equip d'oficina i Internet ($)
2 restaurants i 3 bars amb opció Tot Inclòs
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre amb zona d'aigües, gimnàs i servei de perruqueria ($)
Daisy Club amb programació infantil (a l'estiu) i parc infantil
Estació ciclista: espai amb videovigilància per a custòdia de 20 bicicletes. Disposa
també de zona de rentat amb eines per a reparacions.
Pista de pàdel pública al costat de l'hotel i paquets de golf i green-fees
7 sales de reunions i sala de festes Ronda (exclusiva per a grups concertats)
Aparcament privat ($) amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (també Tesla)
Trasllat a l'aeroport de Màlaga ($) i servei mèdic (a petició i $)

Habitacions
Les elegants habitacions de l'H10 Estepona Palace disposen de totes les comoditats per garantir el vostre benestar:
Terrassa moblada
TV LCD 32” amb canals internacionals
Minibar ($ segons consumició) i caixa forta ($)
Servei de kettle o cafetera Nespresso amb càpsules 100% compostables (tots dos a petició i $)
Aire condicionat centralitzat (funció d'aire fred a l'estiu i de calor a l'hivern)
Bany complet amb assecador de cabells i mirall d'augment

Habitacions Dobles: còmodes i lluminoses habitacions d'entre 25 i 28 m²,
equipades amb un llit de matrimoni de 1,80 x 2 m o dos llits individuals de
1,05 x 2 m. Tenen capacitat per a 2 adults + 1 nen o 3 adults.

HABITACIÓ DOBLE

Habitacions Dobles Superior Vista Mar: habitacions d'entre 25 i 28 m² i una
terrassa amb magnífiques vistes al mar. Estan equipades amb un llit de
matrimoni de 1,80 x 2 m o dos llits individuals de 1,05 x 2 m i amb capacitat
per a 2 adults + 1 nen o 3 adults.

HABITACIÓ DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

Habitacions Familiars Superiors Vista Mar: espaioses habitacions d'entre 35 i
39 m² i una terrassa amb increïbles vistes al mar. Estan equipades amb un llit
de matrimoni de 1,80 x 2 m o dos llits individuals d'1,05 x 2 m, a més d'un
sofà-llit. Són ideals per als que viatgen en família, ja que tenen capacitat per a
2 adults + 2 nens o 3 adults + 1 nen.

HABITACIÓ FAMILIAR SUPERIOR VISTA MAR

A més dels serveis comuns a les altres habitacions, també ofereixen el servei
“Daisy family room” amb detalls com ara:
- Regal de benvinguda per als nens
- Barnús i sabatilles per als pares
- Bons de regal i sorpreses durant l'estada
- Cortesia de rentat de roba infantil (fins a 4 peces diàries)
- Amenities Daisy per als més petits

Habitacions Superiors Privilege: exclusives Habitacions Superiors amb:
- Terrassa amb vistes al mar o a la piscina, amb hamaques i para-sol
- Obsequi de benvinguda
- Cafetera Nespresso amb servei de cafè i infusions
- Minibar amb begudes de cortesia a l'arribada ($ per reposicions)
- Carta de coixins, barnús i sabatilles
- Caixa forta gratuïta
- Tovallola de piscina exclusiva a l'habitació
- Preparació i neteja de l'habitació 2 vegades al dia
- Servei de descoberta nocturna
HABITACIÓ SUPERIOR PRIVILEGE

Junior Suites Vista Mar: exclusives estances de 40 - 45 m² que incorporen
una zona de dormitori amb un llit King Size (2 x 2 m), zona d'estar amb
sofà-llit i terrassa amb chaise longue i vista frontal al mar. També
ofereixen:
- TV 40” amb canals internacionals
- Obsequi de benvinguda
- Cafetera Nespresso amb servei de cafè i infusions
- Minibar amb begudes de cortesia a l'arribada ($ per reposicions)
- Carta de coixins, barnús i sabatilles
- Caixa forta gratuïta
- Servei de descoberta nocturna
Poden allotjar fins a 2 adults + 2 nens o 3 adults + 1 nen.
DORMITORI JUNIOR SUITE VISTA MAR

OCEAN JUNIOR SUITE

Ocean Junior Suites: habitacions amb 37 m² totalment reformades amb un
interiorisme elegant d'estil colonial caribeny en diferents opcions. Disposen
d'una zona de dormitori amb un llit King Size (2 x 2 m) o dos llits individuals
(1,50 x 2 m), una zona d'estar amb sofà-llit i terrassa moblada amb vista
frontal al mar. També ofereixen:
- TV 40” amb canals internacionals
- Obsequi de benvinguda
- Cafetera Nespresso amb servei de cafè i infusions
- Minibar amb begudes de cortesia a l'arribada ($ per reposicions)
- Carta de coixins, barnús i sabatilles
- Caixa forta gratuïta
- Servei de descoberta nocturna
Poden allotjar fins a 2 adults + 2 nens o 3 adults + 1 nen.

Nota: la decoració, dimensions i vistes de les habitacions varien en funció de la unitat assignada.

Restaurants i bars
Restaurant Alborán: restaurant buffet amb una oferta gastronòmica
inspirada en la cuina espanyola i internacional.
Disposa de cuina en directe, boulangerie i racons temàtics que canvien
diàriament. A més, durant la temporada d'estiu, ofereix als més petits el
racó Daisy amb una deliciosa selecció de plats pensats per als nens i
vaixella temàtica de la nostra mascota Daisy.
El Restaurant Alborán disposa també d'una agradable terrassa al costat
de la piscina.
RESTAURANT ALBORÁN

Bar Restaurant Thalassa: situat al costat de la piscina, amb vistes al mar
i als jardins, serveix esmorzars i dinars a la carta amb opcions de snacks i
especialitats locals com ara gaspatxos i salmorejos, seitons, fregitel·la
malaguenya, calamars i altres peixos frescos a la planxa.
Els clients que tinguin contractat el servei de sopar, podran gaudir al Bar
Restaurant Thalassa de dos sopars setmanals (un especial de l'hotel i
una altra de barbacoa), amb servei a taula com a alternativa al
Restaurant Alborán.

BAR RESTAURANT THALASSA

Lobby Bar: elegant bar de còctels i cafès, situat al lobby de l'hotel. Els
clients podran gaudir de shows, música en directe o activitats
d'animació a la nit durant tot l'any i, durant la temporada d'estiu, els
nens podran ballar amb la mascota Daisy a la Minidisco.

LOBBY BAR

Terrassa Chill-Out Mediterráneo: terrassa amb vistes panoràmiques al
mar Mediterrani. És el lloc perfecte per acabar el dia contemplant la
posta de sol acompanyat d'un deliciós còctel (oberta només durant la
temporada d'estiu).

TERRASSA CHILL-OUT MEDITERRÁNEO

Sala de festes Ronda: disponible per a grups concertats ($) i ocasions
especials com actes culturals, concerts, esdeveniments esportius
(olimpíades, mundial de futbol, Champions), etc.

SALA DE FESTES RONDA

Normes de vestir: per poder accedir al Restaurant Alborán és obligatori l'ús de camisa o polo i pantalons llargs per sopar en el cas dels homes i roba de vestir
formal en el cas de les dones.

Tot Inclòs
Els clients que contractin el servei Tot Inclòs podran gaudir de tot sense preocupar-se de res. Inclou:
Esmorzar, dinar i sopar buffet al Restaurant Alborán.
Snacks i servei de cafeteria amb brioixeria al Bar Restaurant Thalassa amb vistes al mar i als jardins.
Servei a taula de begudes de primeres marques nacionals i internacionals, còctels i snacks al Lobby Bar.
Els serveis inclosos en el programa poden canviar segons temporada. Per a més detalls, consultar l'hotel.
El servei Privilege Exclusive Rooms and Services i el Despacio Spa Centre no estan inclosos en el programa.
Begudes incloses segons la carta del programa Tot Inclòs.

Per viure una experiència única, l'H10 Estepona Palace ofereix la possibilitat de contractar el
servei Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Espais exclusius:
- Sala Privilege amb TV LED 55”, ordinadors amb accés a Internet i impressora, a més de begudes
i aperitius de cortesia servits pel nostre personal del Lobby Bar*.
- Terrassa Privilege: solàrium amb dutxa per refrescar-se.
Restauració:
- Servei d'esmorzar a la carta amb opcions de plats calents al Bar Restaurant Thalassa al costat de
la piscina, amb vistes al mar i als jardins.
- Taula reservada a l'àrea Privilege del Restaurant Alborán durant tota l'estada.
- Servei d'habitació ($ segons carta, sense suplement de servei).
Serveis exclusius:
- Una entrada gratuïta per persona i estada al circuit d'aigües del Despacio Spa Centre**
(estada mínima de 3 nits) i descompte especial del 10% en tractaments.
- Check-in i check-out personalitzats.
- Late check-out fins a les 17h (segons disponibilitat).
- Guest Service.
- Lliurament i recollida de maletes a l'habitació.
Habitacions Superiors Privilege: veure detalls a l'apartat d'Habitacions.
*Consultar l'horari a l'hotel.
**Per a majors de 16 anys.
Alguns serveis poden canviar segons temporada. Per a més detalls, consultar l'hotel.

SALA PRIVILEGE

TERRASSA PRIVILEGE

ESMORZAR PRIVILEGE

L'H10 Estepona Palace disposa d'un Despacio Spa Centre, un centre de salut i bellesa amb
més de 1.000 m² on desconnectar i cuidar del cos i la ment. El centre ofereix:
Zona d'aigües termals: piscina dinàmica, temple de dutxes, font de gel i toll d'aigua freda.
Jacuzzi i sauna
Gimnàs amb equip cardiovascular i muscular (només disponible durant l'horari de
funcionament del Despacio Spa Centre).
Servei de perruqueria, servei de massatges, tractaments facials i corporals.
A més a més, l'H10 Estepona Palace ofereix la possibilitat de llogar espais per a grups per a
activitats de benestar, com ara classes de ioga, pilates, etc.
L'accés al gimnàs és gratuït però els altres serveis del Despacio Spa Centre són de pagament.
L'entrada a la zona d'aigües no està permesa a menors de 16 anys.
Alguns serveis poden estar inactius o subjectes a canvis segons temporada.

ZONA D'AIGÜES

SALA DE TRACTAMENTS

LLOGUER D'ESPAIS BENESTAR PER A GRUPS

L'H10 Estepona Palace disposa de 7 sales de reunions totalment equipades i amb una
capacitat màxima de 300 persones. Dues de les sales tenen llum natural, algunes són
perfectes per a petites reunions, d'altres es poden emplafonar per assolir una gran
capacitat i el saló Ronda és idoni per al muntatge d'espectacles i grans celebracions. A
més, l'hotel ofereix espais exteriors amb espectaculars vistes al mar ideals per practicar
activitats de benestar i relaxació i còctels o coffee-breaks.

CAPACITAT

Espais per a
esdeveniments

m2

Alçada

Còctel
Teatre
Escola
Imperial
Banquet
MISTRAL
208
3,50 m
180
150
80
40
120
SIROCO
79
3,60 m
70
65
35
25
50
GARBINO
125
3,60 m
100
110
50
30
65
SIROCO & GARBINO
204
3,60 m
180
150
90
50
130
RONDA
345
3,40 m
300
250
95
65
200
PONIENTE
34
2,80 m
25
40
25
25
30
LEVANTE
44
3,60 m
40
50
25
25
30
CIERZO
35
3,40 m
25
40
15
25
25
*Capacitat màxima (òptima) de persones recomanada per a aquestes sales i per tipus d'esdeveniment.

Cabaret
90
30
50
80
140
25
25
20

“U”
40
25
30
50
60
20
20
20

“O”
40
25
30
50
65
25
25
25

SALA GARBINO – MUNTATGE TEATRE

SALA PONIENTE - MUNTATGE “U”

COFFEE-BREAK AL LOBBY

A l'H10 Estepona Palace tenim cura de tots els detalls perquè la seva celebració sigui
tal com l'havia somiada. Situat en un enclavament privilegiat al costat del mar, l'hotel
disposa de magnífiques instal·lacions per a esdeveniments, on destaquen les terrasses
amb espectaculars vistes al mar Mediterrani des de les quals es pot albirar Gibraltar i
Àfrica, a més de diferents sales per a celebracions elegants privades. A més, l'hotel
ofereix una acurada gastronomia i compta amb un gran equip de professionals per
garantir l'èxit de la seva celebració.

CERIMÒNIA TERRASSA CHILL-OUT MEDITERRÁNEO

BANQUET EN EL RESTAURANT THALASSA

BANQUET SALA GARBINO

BANQUET SALA SIROCO

Daisy Club: un complet programa d'animació per a nens d'entre 4 i 12 anys a càrrec del nostre
equip de professionals i amb la mascota Daisy.
Parc i piscina infantil.
Miniclub Daisy amb activitats a l'aire lliure com ara gimcanes, jocs aquàtics, ping-pong, bàsquet, a
més de pintura, manualitats, jocs, etc.
Minidisco amb la mascota Daisy.
Espectacles infantils duts a terme pels monitors amb obres teatrals i musicals.
El programa d'animació només està disponible durant períodes de Setmana Santa i estiu.

Habitació Superior “Daisy family room” : veure detalls a l'apartat d'Habitacions.

PISCINA INFANTIL

PARC INFANTIL

MINICLUB DAISY

L'H10 Estepona Palace ofereix un ampli programa d'activitats organitzades pel nostre equip
d'animació Blue Team: classes d'espanyol, classes per cuinar paella, campionats de pàdel, pingpong i billar, quiz, aquagym, taitxí, dards, petanca, etc.

Els ciclistes, tant aficionats com professionals, trobaran a l'H10 Estepona Palace totes les facilitats
per gaudir de l'esport durant la seva estada a la Costa del Sol.
L'hotel ofereix una excel·lent ubicació per accedir a rutes ciclistes de muntanya i carretera:
- Accés ràpid a Los Reales de Sierra Bermeja i a la seva famosa pujada (sortida de la primera etapa
de la Volta a Espanya de 2018)
- Cap a la zona occidental per les muntanyes de Cadis i la ruta dels pobles blancs
- Cap a la zona oriental amb destinació a enclavaments recomanables com Ronda o Marbella
Estació ciclista: situada a l'aparcament de l'hotel, és un espai tancat i amb videovigilància amb
suports individuals per a la custòdia de fins a 20 bicicletes. Disposa de zona de neteja a l'exterior, a
més d'eines per a reparacions.
Lloguer de bicicletes, disponible a Recepció per a totes les edats i necessitats ($)
Possibilitat de canviar el dinar per un pícnic esportiu per a la ruta (exclusiu per a clients que
contractin el programa Tot Inclòs)
Despacio Spa Centre de més de 1.000 m² amb zones d'aigües termals ($) i gimnàs (gratuït)
Servei de massatges esportius ($ / prèvia reserva)
Servei de bugaderia especial per a grups ciclistes ($)
Guies especialitzats i paquets per a ciclistes amb rutes per la zona per a tots els nivells ($)
Sala de reunions per a xerrades informatives, sessions de treball, etc. ($)
Nota: no es permet pujar amb bicicletes a les habitacions.

ESTACIÓ CICLISTA

VISTES DE L'HOTEL

Golf
L'H10 Estepona Palace està situat a prop d'11 camps de golf de referència a la Costa del Sol. Gràcies a acords especials amb
la majoria dels camps, el Golf Desk de l'hotel ofereix la possibilitat de reservar green-fees al moment, així com classes de golf,
paquets i promocions personalitzades, entre altres serveis.

Certificacions

Premis
TRIPADVISOR

BOOKING.COM
HOTELS.COM
HOLIDAY CHECK
JET2HOLIDAYS
TRAVELIFE
SAGA
ZOOVER
SCHAUINSLAND
VENERE
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVEL REPUBLIC
GULET
NECKERMANN
H10 HOTELS

Travellers’ Choice – 2021, 2020
Certificat d'Excel·lència – 2019, 2015, 2014, 2013
H10 HOTELS, reconeguda per Tripadvisor com una de les deu cadenes hoteleres
"més excel·lents del món" en la categoria de cadenes mitjanes – 2018
Traveller Review Award – 2022, 2021, 2020
Booking Award – 2018, 2017, 2016, 2013, 2012
Very Good – 2020, 2017
Excellence Guest Review Score – 2016, 2015
Recommended – 2016, 2015, 2014
Quality Selection – 2014
Quality Award – 2016, 2013
Travelife Gold Certificate – 2016, 2015, 2014, 2013
Highly Recommended – 2019, 2015, 2014, 2012
Good Food – 2014, 2013
Top Performer – 2013
Recommended Award – 2014, 2013, 2012, 2011
Top Hotel Partner – 2015, 2014
Top acollida i tracte formidables – 2014
Millor Cadena Hotelera (X Edició dels Premis a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Premi recomanació clients – 2011
Gulet Hotelo Award – 2011
Neckermann Primo – 2009
2n Premi a l'Excel·lència – 2006
3r Premi a l'Excel·lència – 2007

Stay Green és un projecte de sostenibilitat promogut per H10 Hotels.
Aquesta iniciativa, fruit del nostre compromís amb la societat i el medi ambient, neix amb la
voluntat de desenvolupar un model de negoci responsable que es basa en tres grans línies
d'actuació: eliminació de plàstics i reducció de residus, eficiencia energética i ús d’energia verda,
programes de formació i sensibilització.

