
Här nedan finner ni en beskrivning över alla olika rumsvarianter som erbjuds på Sunprime Waterfront. Det finns två huvudsakliga 
rumstyper: Prime Room och Junior Suites.

Under perioden 1-15 oktober erbjuds endast olika varianter av Prime Room. Under perioden 15-29 oktober erbjuds hotellets alla rum.

Om du önskar bo i enkelrum så erbjuds två varianter. En utan havsutsikt och en med.

PRIME ROOM
Våra Prime Room passar perfekt för två personer. Här bor ni i ljusa och smakfulla rum, storlek och inredning varierar. De lyxigaste 
rummen ligger på hotellets översta våningar och har havsutsikt, samt delar på en privat takterrass med pool, solsängar och fantas-
tisk utsikt.

RUMSTYPER PÅ SUNPRIME WATERFRONT

I samarbete med:

Det här ingår alltid i Prime Room:
• Luftkonditionering under sommaren*
• Litet kylskåp
• Vattenkokare
• Tv
• Hårtork
• Strykjärn och strykbräda

• Pool- och strandbadlakan
• WiFi
• Städning och diskning varje dag
• Badrock och tofflor
• Värdefack

Prime Room II
Mindre dubbelrum för två personer. 
• Ca 18 m2.
• Kombinerat sov- och vardagsrum med smalare dubbelsäng 
(150 cm). Dusch och wc.
• Balkong (4 m2) mot omgivningarna. Våning 1-6. 
Tillval 
• Liten balkong (2,5 m2) med begränsad havsutsikt. Våning 1-4. 



I samarbete med:
JUNIOR SUITE
Vill du bo rymligt och bekvämt rekommenderar vi en av våra juniorsviter med kombinerat sov- och vardagsrum. Alla har en skön 
sittgrupp och balkong. Självklart ingår städning och diskning varje dag, så att du kan fokusera helt på att vara ledig.

Det här ingår alltid i Junior Suite:
• Luftkonditionering under sommaren*
• Städning och diskning varje dag
• Litet kylskåp
• Vattenkokare
• WiFi
• Tv

• Hårtork
• Badrock och tofflor
• Strykjärn och strykbräda
• Pool- och strandbadlakan
• Värdefack

Junior Suite III
Enrumssviter för 2-3 personer, varav 1 vuxen i framåtbäddad soffa. 
• Ca 35-45 m2.
• Kombinerat sov- och vardagsrum. Varierande storlek och planlösning.  
 Dusch och wc.
• Liten balkong (ca 1,5 m2) med begränsad havsutsikt. Våning 1-4. 
Tillval
• Balkong (ca 6 m2) mot havet, i hotelldel närmast stranden. Våning -1.
• Balkong (ca 5 m2) med havsutsikt. Våning 2-4. (H12JSE) 
• Stor balkong (ca 14 m2) med havsutsikt. Våning 1. (H12JLS)

*Trafik och gatuliv kan upplevas som störande. Rekommenderas inte för 
gäster som har svårt att gå. 


