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Hotel Reig, allotjament familiar a Pego
Hotel Reig, allotjament familiar a Pego
Turismo activo, playas y calas, gastronomía
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reservas@hotelreigpego.es [2]
Hotel Reig [3]
Offer description:
L'Hotel Reig es troba a mig camí entre la platja i la muntanya. Es tracta d'un xicotet
establiment familiar amb toc modern en el qual podràs gaudir d'una estada inoblidable.

L'Hotel Reig [4] es troba en un enclavament únic en la localitat de Pego. Des de l'edifici es pot
observar el pròxim paisatge de la muntanya i gaudir de les vistes sobre el mar, que es troba a
un pas amb cotxe (solament a 7 quilòmetres). L'establiment porta obert des dels anys 80 i ha
sabut adaptar-se als temps sense perdre el seu toc personal amb la seua gestió familiar.
A la teua disposició trobaràs 21 habitacions dividides en dobles, triples i familiars. Cadascuna
d'elles compta amb el seu propi bany completament equipat a més d?aire condicionat,
televisió i wifi.
Entre els serveis que hi ha a l'Hotel Reig no falten cafeteria, restaurant, accés per a persones
amb mobilitat reduïda, guarda-equipatges, sala de televisió i jocs per a tota la família. La seua
ubicació entre Gandia i Dénia fa que tingues una gran oferta d'oci i d'activitats en la
naturalesa a un pas.

Optional services:
El municipi de Pego [5] pertany a la comarca de la Marina Alta. Es tracta d'un poble envoltat
de naturalesa i muntanyes i a pocs quilòmetres del Mediterrani. El Parc Natural de la Marjal
de Pego és una zona de somni, ideal per a ser recorreguda a peu o amb bicicleta a través de
diverses rutes. Per a conéixer el poble de Pego cal deixar-se portar pel seu entramat de
carrers medievals, per la porta de l'antiga muralla, per les seues esglésies i sentir l'amabilitat
de les seues gents.
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