
PARADIS PLAGE SURF & SPA RESORT, AGADIR

Paradis Plage ligt direct aan een lang zandstrand en biedt ruime comfortabele familie suites met 
aparte slaapkamers, waardoor het resort zeer geschikt is voor families met kleine kinderen. Er is 
een bar en een ontbijtrestaurant waar elke ochtend het ontbijtbuffet geserveerd wordt. Het 
terras heeft heerlijke lounge banken en biedt uitzicht op de zee en hier kun je terecht voor 
tapas, eenvoudige maaltijden of een drankje. Voor de kleine kinderen is er een goed uitgeruste 
mini club. Watersportliefhebbers kunnen terecht in de surfschool waar uitstekende 
surfmaterialen verhuurd worden maar waar ook surfinstructie en paddel en bodyboard lessen 
gegeven worden. Ontspanning is te vinden op het strand, in de yoga ruimte of het kleine spa 
centrum. Het verwarmbare zwembad heeft een apart kinderbad en een zonneterras met 
ligbedden en parasols. Het hotel grenst aan een klein vissers gehucht Ouaddar, waar de 
vissersboten op het strand liggen en waar zich tevens een kleine winkel en een restaurantje 
bevinden. Het surfplaatsje Taghazout ligt op 10 minuten rijden en hier zijn meerdere restaurants, 
cafés en elke woensdag een markt te vinden. Het centrum van Agadir ligt op 30km en de 
luchthaven is een uurtje rijden. 

Paradis Plage beschikt over 107 comfortabele units verdeeld over 4 gebouwen en ingericht in 
een moderne Moorse stijl. Ze zijn allen uiterst comfortabel en voorzien van een heerlijk balkon 
of terras, tv, dvd speler, airco, telefoon, minibar en een kluisje. De aanwezige kitchenette heeft 
een kookplaat, ijskast, waterkoker en koffiezetapparaat, maar is niet uitgerust om uitgebreid te 
koken. Badkamer met douche, toilet en föhn. De prestige suites (1e etage) en de villa’s (begane 
grond) kunnen samengevoegd worden tot 1 grote woning geschikt voor 10+2 personen. 
Het balkon of terras biedt uitzicht op het strand, de tuin of het zwembad. 

Vanaf €77 per nacht per persoon inclusief logies & ontbijt.


