Punta del Roquito s/n · E-35627 · Costa Calma · Fuerteventura · Espanya
T +34 928 54 70 20
h10.tindaya@h10hotels.com
www.hotelh10tindaya.com

Informació i reserves
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situació
L'H10 Tindaya està situat a Costa Calma, al sud de l'illa de Fuerteventura, amb accés directe a l'espectacular platja de
Sotavento. Coneguda per les seves meravelloses platges de sorra blanca i aigües turqueses, Costa Calma és la destinació
perfecta per gaudir d'unes agradables vacances amb la família, la parella o amics. A més, és el lloc ideal per a la pràctica de
windsurf i kitesurf, entre altres activitats aquàtiques.
0 m de la platja Sotavento
1 km del centre de Costa Calma (àrea comercial)
20 km del Parque Natural Jandía
20 km del Puerto de Morro Jable (sortides cap a Gran Canària i Tenerife)
20 km del camp de golf de Jandía
30 km del camp de golf Las Playitas
45 km del Parque Natural de Betancuria
57 km dels camps de golf Caleta de Fuste
65 km de l'aeroport de Fuerteventura
70 km del Puerto del Rosario
85 km de les Grandes Playas de Corralejo
85 km del Parque Natural de las Dunas de Corralejo
90 km del Puerto de Corralejo (sortides cap a Isla de Lobos i Lanzarote)
Coordenades: 28° 9' 8.64" N / 14° 13' 46.92" W

Descripció
Situat a Costa Calma i amb accés directe a
l'espectacular platja de sorra blanca de
Sotavento, al sud de l'illa de
Fuerteventura, l'H10 Tindaya destaca per
les àmplies piscines, jardins exuberants i
espectaculars vistes al mar de les seves
instal·lacions. Ofereix una completa oferta
gastronòmica, amb el Restaurant a la carta
Route 66 i la cafeteria Mike’s Coffee, a
més d'altres serveis com ara el Despacio
Thalasso Centre, el vaixell pirata Daisy
Adventure i l'Splash Park.

354 Habitacions
Wifi gratuït a tot l'hotel
3 piscines per a adults (una climatitzada a l'hivern i una d'aigua salada)
2 piscines per a nens (climatitzades tot l'any) i Splash Park
Zona d'hamaques i llits balinesos
2 restaurants, 2 bars i Mike’s Coffee
Despacio Thalasso Centre ($) i gimnàs (gratuït)
Servei de perruqueria ($)
Daisy Club amb parc infantil i Daisy Adventure amb vaixell pirata
Pista multiesportiva, pista de pàdel, minifutbol, minigolf i voleibol platja
Boutiques
Tot Inclòs

Habitacions
Les lluminoses habitacions de l'H10 Tindaya estan equipades amb totes les comoditats per garantir el seu benestar:
Balcó o terrassa moblats
TV LCD amb canals internacionals
Minibar ($ segons consumició i a petició)
Kettle ($)
Caixa forta ($)
Aire condicionat
Bany complet amb assecador de cabells
Habitacions Dobles: confortables habitacions de 23 m² amb vistes al jardí
o a un pati interior. Disposen d'un llit Queen Size (1,80 x 2 m) i tenen
capacitat per a 2 persones.
Possibilitat d'Habitacions Dobles amb vistes lateral mar ($).

HABITACIÓ DOBLE VISTA LATERAL MAR

Habitacions Dobles Superiors: confortables habitacions de 26 m² amb vistes
al jardí. Disposen de dos llits individuals (1,20 x 2 m), a més d'un sofà-llit
(0,90 x 2 m). Poden allotjar fins a 3 persones.

HABITACIÓ DOBLE SUPERIOR

Habitacions Dobles Sunset: còmodes habitacions de 23 m² acabades de
renovar amb un disseny elegant i actual. Tenen vistes lateral mar i una
orientació que permet gaudir de més hores de sol al dia durant tot l'any.
Disposen d'un llit Queen Size (1,80 x 2 m) i tenen capacitat per a 2 persones.

HABITACIÓ DOBLE SUNSET

Habitacions Dobles Superiors Vista Mar: àmplies habitacions de 26 m² amb
vistes al mar. Disposen de dos llits individuals (1,20 x 2 m), a més d'un sofà-llit
(0,90 x 2 m). Poden allotjar fins a 3 persones.

HABITACIÓ DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

Junior Suites Vista Mar: espaioses estances de 42 m² per als que viatgen en
família. Incorporen un dormitori amb llit Queen Size (1,80 x 2 m), zona d'estar
independent amb sofà-llit (1,20 x 2 m) i una terrassa de 9 m² amb vistes al mar.
Ofereixen els mateixos serveis comuns a totes les habitacions, a més de:
Cafetera Nespresso
Dockstation
Barnús i sabatilles
Tenen capacitat per a 3 adults + 1 nen o 2 adults + 2 nens.

ZONA D'ESTAR JUNIOR SUITE VISTA MAR

Junior Suites Superiors: espaioses Junior Suites de 42 m² acabades de renovar
amb un disseny elegant i actual. Disposen d'un llit Queen Size (1,80 x 2 m) i un
sofà-llit (1,20 x 2 m) i, a més de totes les comoditats de les Junior Suites, també
ofereixen:
Minibar inclòs (reposició de pagament)
Servei de descoberta nocturna
Terrassa amb hamaques i vistes al mar
Dockstation
Són ideals per als que viatgen en família, ja que tenen capacitat per a 3 adults +
1 nen o 2 adults + 2 nens.
DORMITORI JUNIOR SUITE SUPERIOR

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

Restaurants i bars
Betancuria: restaurant buffet* amb estacions de cuina en directe (pasta, wok,
trinxador i planxa) i racó temàtic. Ofereix serveis d'esmorzar, dinar i sopar.
Incorpora una àmplia terrassa amb teulada i a l'aire lliure.

CUINA EN DIRECTE RESTAURANT BETANCURIA

Route 66: restaurant a la carta amb ambientació d'estil americà dels anys 50 i
60. Està especialitzat en carn i barbacoa i és ideal per gaudir d'una
experiència gastronòmica diferent i divertida.

ROUTE 66

Bar La Choza: servei de begudes i snacks al costat de la piscina.

BAR LA CHOZA

Mike’s Coffee: especialitats en cafè i pastisseria casolana, a més d'una
àmplia selecció de te, smoothies i begudes maltades.

MIKE’S COFFEE

Bar Herbania: situat al lobby, ofereix una àmplia carta de còctels i begudes.
Disposa d'una agradable terrassa exterior amb vistes al mar.

BAR HERBANIA

Sala de festes Tarajal: un agradable espai on passar vetllades divertides. Cada
nit ofereix un espectacle en directe diferent, a més de la Minidisco Daisy
perquè els nens s'ho passin d'allò més bé.

SALA DE FESTES TARAJAL

*Subjecte a canvis per protocols de prevenció COVID-19.
Normes de vestir: per poder accedir als restaurants és obligatori l'ús de camisa o polo i pantalons llargs al sopar per als senyors i roba de vestir formal per a
les senyores.

Tot Inclòs
A l'H10 Tindaya els clients que contractin el programa Tot Inclòs podran gaudir de tot sense preocupar-se de res:
Esmorzar, dinar i sopar buffet.
Un sopar inclòs per cada 6 nits d'estada al Restaurant a la carta Route 66.
Begudes de marques nacionals i internacionals i còctels als bars de l'hotel.
Snacks i brioixeria al Bar La Choza al costat de la piscina.
Tots els productes del Mike’s Coffee.
Begudes del Drinks Truck a l'Splash Park.
Nota: l'hotel es reserva el dret de demanar una targeta de crèdit vàlida al check-in, per reserva, com a garantia per extres eventuals que pugui haver-hi
durant l'estada.

L'H10 Tindaya disposa d'un Despacio Thalasso Centre, un centre de salut i bellesa que
disposa d'una àmplia oferta de tractaments a base d'aigua de mar, massatges i altres
atencions personalitzades. Ofereix els serveis següents:
Piscina dinàmica amb dolls, canons i cascades
Dutxa bitèrmica, jacuzzi, sauna i bany turc
Gimnàs amb equip cardiovascular i muscular
Cabines per a tractaments corporals, facials, embolcalls, massatges, etc.
Servei de perruqueria i d'estètica (prèvia reserva)
Terrassa exterior amb vistes al mar
No està permès l'accés a menors de 16 anys, excepte en l'horari del programa Thalasso Familiar.
Entrada gratuïta al gimnàs. L'accés a les instal·lacions del Despacio Thalasso Centre és de pagament, a més dels
seus serveis i tractaments.

DESPACIO THALASSO CENTRE

GIMNÀS

TERRASSA EXTERIOR AMB VISTES AL MAR

L'H10 Tindaya és ideal per gaudir d'unes vacances amb la família. Ofereix un complet programa
d'animació Daisy Club amb activitats organitzades pel nostre equip de professionals i la mascota Daisy,
perquè els nens entre 4 i 12 anys s'ho passin d'allò més bé.
Piscina infantil i Splash Park
Parc infantil en una zona de sorra al costat de la platja
Caseta Daisy Club per a activitats com la pintura, manualitats, jocs de taula, etc.
Minidisco amb la mascota Daisy
Daisy Adventure: una gran piscina amb vaixell pirata i tobogans, a més de figures d'animals amb dolls
d'aigua a la piscina infantil perquè els més petits es diverteixin d'allò més.

VAIXELL PIRATA

SPLASH PARK

PARC INFANTIL

L'H10 Tindaya ofereix un ampli programa d'esports, jocs i activitats a càrrec del nostre equip
d'animació Blue Team.
Instal·lacions: pista multiesportiva, pista de pàdel, minifutbol, minigolf i voleibol platja.
Activitats: escacs gegant, billar ($), ping-pong, petanca, màquines recreatives ($), tir amb carabina,
dards, aquagym, tir amb pistola, streching, jocs de cartes i jocs de taula.
I, de nit, shows d'animació, música, espectacles en directe, etc.

VOLEIBOL PLATJA

PISTA DE PÀDEL

PISCINA AMB TOBOGANS

Les activitats del Daisy Club i Blue Team s'adaptaran per garantir la distància de seguretat i les mesures d'higiene contra la COVID-19.

A H10 Hotels volem que gaudir de les vacances sigui la vostra única preocupació. Per això, hem
definit uns protocols d'actuació i prevenció per assegurar la salut i el benestar dels nostres clients,
treballadors i col·laboradors en tots els nostres establiments.
Tots els protocols i mesures de seguretat i higiene que s'han dissenyat segueixen les
recomanacions de l'OMS i s'han desenvolupat en col·laboració amb Preverisk Group, una empresa
internacional líder en la seguretat alimentària, higiene i salut, per tal d'assegurar-ne la millor
implementació i proporcionar, així, totes les garanties i la màxima confiança als nostres clients.
A més a més, per assegurar una eficàcia òptima en els processos de neteja, tots els nostres
empleats han rebut una formació específica a càrrec de Johnson Diversey, el líder internacional
en procediments de neteja i desinfecció.
La seguretat i higiene a les nostres instal·lacions sempre ha estat una prioritat per a nosaltres
però, ara més que mai, n'estem extremant totes les mesures perquè viatjar segueixi sent una
experiència segura.

Certificacions

Premis
BOOKING.COM
HOLIDAY CHECK

TRIPADVISOR
TUI
SCHAUINSLAND REISEN
HOTELS.COM
THOMAS COOK
ZOOVER
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVEL REPUBLIC
ITS
H10 HOTELS
HOTELPLAN

Traveller Review Award – 2020
Recommended – 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Award – 2016
Top Hotel – 2016, 2015, 2014
Quality Selection – 2014, 2013
Certificat d'Excel·lència – 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
H10 HOTELS, reconeguda per TripAdvisor com una de les deu cadenes hoteleres "més
excel·lents del món" en la categoria de cadenes mitjanes – 2018
TUI Family Champion – 2019
Top Hotel Partner – 2019, 2017, 2016, 2015, 2014
Excellent Guest Review Score – 2016, 2015
Certificate of Proven Quality – 2015
Recommended Award – 2014, 2013
Millor Cadena Hotelera a la X Edició dels Premis a la Iniciativa Hotelera – 2014
Premi Recomanació Clients – 2011
ITS Red Star Award – 2010
3r Premi a l'Excel·lència – 2006
Environmental Hotel Award – 2005, 2004

