PRONÁJEM AUTA/HAVANA - COPACABANA ***
Destinace: Kuba - FLEX AND FLY - PRONÁJEM AUTA

Nejlepší způsob, jak poznat Kubu a dostat se do kontaktu s místními obyvateli. Pronájem vozu
je rychlý, snadný a bezpečný.
Minimální délka pronájmu auta - 3 dny
Hotel Be Live City Copacabana 3* (PRVNÍ 3 NOCI V HAVANĚ)
Tento hotel se nachází přímo u moře v rezidenční čtvrti „Miramar“ a skládá se z celkem 168 pokojů (z
nichž 4 jsou vyšší kategorie – suites) se sociálním zařízením, klimatizací, trezorem, vysoušečem vlasů,
satelitní TV a telefonem. Pro občerstvení hostů slouží dvě restaurace. Snídaně jsou podávány v bufetové
restauraci „El Tucan“ a la carte restaurace „D´Porto“ nabízí italskou kuchyni. K občerstvení dále poslouží
dva bary – lobby bar a bazénový snack bar „Caipirinha.“ Hotel disponuje Wi-Fi v lobby hotelu za poplatek,
směnárnou, obchodem se suvenýry, prádelnou, krásným bazénem s přístupem do moře a tenisovým
kurtem. Svým hostům nabízí večerní zábavní programy. V prostorách hotelu byla po dvaceti letech
znovuotevřena slavná havanská diskotéka „Ipanema“, pro hotelové hosty zpřístupněna zdarma. V hotelu
se rovněž nachází centrum potápění. Přímo od hotelu jezdí turistický autobus do centra města. Letiště je
vzdáleno pouhých 20 km, věhlasný kabaret „Tropicana“ 5 km a "Acuario Nacional de Cuba" s delfináriem
pouhých 200 m od hotelu. Copacabana je jedním z mála havanských hotelů s přímým přístupem do moře.

HAVANA
Byla založena v roce 1519 a brzy poté se stala hlavním městem ostrova. Město je plné architektonických
památek a zajímavých míst nesoucích stopy dějin ostrova. Až do druhé poloviny 18. století byla Havana
obklopena vysokou zdí, která patřila k obrannému systému proti útokům pirátů. Ještě dnes jsou vidět její
pozůstatky. Díky své geografické poloze byla Havana centrem námořního obchodu mezi Evropou a
Amerikou. Město rychle zbohatlo a stalo se centrem dějin a kultury. Havana je na seznamu chráněných
památek UNESCO a patří mezi nejvýznamnější představitele amerického baroka. Při návštěvě dnešní
Havany nesmíte opomenout navštívit národní galerii ("Museo de Bellas Artes"), balet ("Ballet Nacional de
Cuba"), koncerty klasické a populární hudby. Mezi další zajímavosti patří: náměstí "Plaza de la
Revolución", "Cabaret Tropicana", "Malecón" (promenáda) a "La Rampa" (moderní centrum). Obyvatelé
jsou usměvaví, temperamentní a přátelští.
VIÑALES
Národní park „Valle de Viňales“ (cca 25 km na sever od Piňar del Rio) o rozloze 21 600 hektarů láká svými
krásami návštěvníky z celého světa. Z rovinaté krajiny s červenou zeminou se pozvolna zvedají zelené
porostlé zbytky prastarých vápencových horských masivů, které jsou zevnitř vyhlodány podzemními
vodami a zvnějšku obroušeny erozí do zvláštních, zaoblených tvarů, Mogotes, kde roste řada
endemických rostlinných druhů a žije mnoho ptáků. Hotový ráj pro milovníky přírody.
CAYO SANTA MARIA
Tento ostrůvek je součástí souostroví „Jardines del Rey“ při severním pobřeží Kuby. Zdejší ekosystém byl
vyhlášen organizací UNESCO Rezervací biosféry. Tyto ostrovy jsou vyhledávaným turistickým střediskem
díky překrásným bělostným plážím, jež jsou omývány křišťálově čistou tyrkysovou vodou Atlantského

oceánu. Hotelová zařízení se nachází na třech hlavních ostrovech: Cayo Santa Maria, Cayo Ensenachos a
Cayo las Brujas. Krom nádherných pláží stojí za zmínku i vnitrozemí ostrovů pokryté mangrovníky a bujnou
vegetací, která je domovem řady endemických živočichů a rostlin. Spatřit zde můžete třeba krásné růžové
plameňáky, kormorány, leguány, jutía a celou řadu dalších ptáků (Tocororo – národní ptáček), měkkýšů a
podmořských ryb a živočichů, jako například kapustňáka. Ostrovy spojuje s pevninou hráz „Pedraplen“
dlouhá 48 km, která byla vybudována v roce 1989 a spojuje většinu přilehlých ostrovů. Na Cayo Santa
Maria se pohodlně dostanete též letecky z Havany. Krásné a klidné moře naleznete především na
panenském ostrůvku „Cayo Ensenachos.“ Pláže Cayo Santa Maria čítají celkovou délku 13 km. Pro volný
čas doporučujeme návštěvu místního delfinária, výlet z maríny na katamaránu za potápěním nad
korálovým útesem anebo si lze zapůjčit u hotelu automobil a vydat se na výlet do kubánského středozemí.
V takovém případě pak zavítejte do historického koloniálního města Remedios nebo 100 km vzdálené
hlavní město celé provincie, „Santa Clara.“ Jako celodenní výlet pak neváhejte navštívit překrásný Trinidad
na jižním pobřeží Kuby, vzdálený 200 Km. Na Cayo Santa Maria se nachází velmi kvalitní hotely citlivě
zakomponované do okolní krajiny mezi zelenými palmami, tropickými rostlinami a tyrkysově modrým
mořem.
TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS
Centrální provincie Sancti Spíritus se pyšní privilegiem dvou z prvních sedmi měst založených na ostrově v
16. století prvním kubánským guvernérem Diegem Velázquezem de Cuéllar: Espíritu Santo a Santísima
Trinidad.Obě byla založena v roce 1514 a jméno prvního z nich nese celá provincie. Jde o úrodné území,
kde nalezneme jedno z nejvýznamnějších pohoří Sierra del Escambray a kde jsou též klidné a zároveň
nejkrásnější karibské pláže okolo poloostrova Ancón. Ačkoliv samo hlavní město provincie nabízí řadu
významných historických památek, je to bezpochyby Trinidad, právem nazývaný město-muzeum, kde se
nachází jeden z nejúplnějších a nejlépe zachovaných koloniálních komplexů na americkém kontinentě,
vyhlášený památkou UNESCO v roce 1988. Toto město zve k procházce po klidných dlážděných ulicích a
početných náměstích, k objevování historie na každém kroku, pečlivě chráněné v půl tuctu muzeí nebo v
rozsáhlých panských domech z 18. a 19. století s balustrádami, verandami a mřížemi z tepaného kovu a
střechami z kreolských tašek, kde je cítit stejná atmosféra, jakou zažili cestovatelé již před staletími,
například německý vědec Alexander de Humboldt.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Salonek

Výtah

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Masáže

Tenis

Restaurace

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Internet lobby

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Praní prádla

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

13,3 km

VARADERO

119,2 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

125,8 km

VINALES

139,6 km

LETIŠTĚ - JUAN VITALIO ACUŃA

188,7 km

CIEGO DE AVILA

403,5 km

MORON

407,4 km

LETIŠTĚ - IGNACIO AGRAMONTE

508,8 km

HOLGUIN

683,7 km

SANTIAGO DE CUBA

764,6 km

