GRAND MEMORIES CAYO SANTA MARIA *****
Destinace: Kuba - Santa Clara/Cayo Santa María

Hotelový komplex Grand Memories CSM a Memories Paraiso se nachází jen pár metrů od překrásné bílé
písčité pláže v severní části ostrova Cayo Santa Maria. Areál hotelu je obklopen krásnou tropickou
zahradou, jež je domovem řady zdejších mořských ptáků. První část komplexu - "Grand Memories" má k
dispozici 720 klimatizovaných pokojů, druhá část komplexu "Paraiso" disponuje 654 klimatizovanými
pokoji se sociálním zařízením, minibarem, kávovarem, trezorem, vysoušečem vlasů, žehlící soupravou,
telefonem, CD/USB přehrávačem a satelitní TV. Všechny pokoje mají vlastní balkon či terasu. V rámci
programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „Santiago“ či „Remedios“ nebo
některou ze sedmi specializovaných a la carte restaurací. V areálu je k dispozici 9 barů včetně pěkného
snack baru „Route 66“, který je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. V resortu je fitness centrum
a wellness centrum s vířivkou, saunou a masážemi, 3 bazény a dětské brouzdaliště, miniklub s celodenním
programem pro děti. Nechybí zde aerobik, kurzy salsy, španělštiny a potápění, jízda na kole, různé hry,
animační programy, noční představení a diskotéka. Na hotelové pláži je možné využít širokou škálu
vodních sportů, například šnorchlování, kajaky, vodní lyže, windsurfing nebo katamarán. Hotelovým
hostům jsou k dispozici lehátka a slunečníky zdarma. Příznivci sportu uvítají tenisové, basketbalové a
volejbalové kurty nebo stolní tenis. Hotel má zdravotnickou službu, směnárnu, obchůdky se suvenýry i
zbožím denní potřeby, prádelnu, salón krásy, internet za poplatek a hlídané parkoviště. Pro výlety do okolí
si můžete u hotelu zapůjčit automobil, kolo anebo domluvit projížďku na koni či výlet za sportovním
rybařením nebo do delfinária. Část hotelu "Sanctuary" je určena pouze pro osoby starší 18 let.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Sekretářské služby

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Obchodní centrum "Pueblo La Estrella"

0,5 km

Obchodní centrum "Pueblo Las Dunas"

3,1 km

Obchodní centrum "Plaza Las Terrazas"

4,5 km

Playa Las Gaviotas

6,6 km

Delfinárium Cayo Santa María

7,3 km

Obchodní centrum "Las Salinas Plaza Spa"

12,5 km

Letiště Cayo Santa María

12,7 km

Remedios - Centrum

55,8 km

Santa Clara - Centrum

100,0 km

TRINIDAD - CENTRUM

135,9 km

VARADERO

236,6 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

348,3 km

