VALENTÍN PERLA BLANCA - Adults Only *****
Destinace: Kuba - Santa Clara/Cayo Santa María

Tento luxusní hotelový resort se nachází na východním výběžku ostrůvku „Cayo Santa Maria", v oblasti
Perla Blanca. Více než 1000 metrů překrásné bělostné pláže, omývané tyrkysovým mořem a obklopené
národním parkem, jež je domovem celé řady endemické fauny a flory, činí resort rájem na zemi.Resort
Valentín Perla Blanca, vystavěný v moderním karibském stylu, disponuje 1014 „deluxe“ pokoji (40 m2)
s výhledem do zahrady, na bazén či na oceán a 6ti apartmány „Imperial suites“ (81 m2). Pokoje jsou v
areálu rozmístěny v třípatrových budovách (bez výtahů). Všechny pokoje jsou klimatizované, s vlastním
sociálním zařízením, trezorem, satelitní TV, telefonem, denně doplňovaným minibarem, kávovarem, žehlící
soupravou, vysoušečem vlasů a balkonem či terasou. Imperial Suites mimo jiné navíc disponují odděleným
obývacím pokojem, dvěma koupelnami, vířivou vanou nebo velkou terasou. Program ALL INCLUSIVE v
hotelu Valentín Perla Blanca nabízí svým hostům široký výběr místní i mezinárodní kuchyně a také pestrou
nabídku nápojů (káva, džus, pivo, vína, koktejly, likéry). Snídaně, obědy a večeře se podávají v bufetových
restauracích "Frangipani“ nebo „Ave de Paraíso", poobědvat lze také v restauraci „Ranchón Tabaco“ poblíž
pláže. K večeři lze navštívit některou z pěti specializovaných a la carte restaurací ("El Marinero", "Olé", "Oh
La La", "Dolce Vita" nebo "La Casa de la Abuela“), nabízejících mořské plody, španělskou, francouzskou,
italskou nebo místní, kreolskou, kuchyni. V areálu je k dispozici 9 barů, včetně příjemného plážového baru
„Cienfuegos“, kavárny „The Corner“, sport baru „Que Bolá“ nebo „Snack bar & Grill bar“, který je
hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. V komplexu se dále nachází 2 bazény, wellness centrum s
masážemi, vybavené fitness centrum, divadlo, tenisové a multifunkční sportovní kurty, směnárna,
prádelna, obchůdky se suvenýry či zbožím denní potřeby a zdravotnická služba. Připojení k internetu je za
poplatek k dispozici na pevných počítačích v lobby hotelu či WIFI v lobby, u bazénu i na pokojích. V hotelu
během dne i večera probíhají animační programy, kurzy salsy, zumby, španělštiny či různé sportovní
soutěže. Na pláži lze využít široké škály sportovního vyžití (kajak, katamarán, šnorchlování či plážový
volejbal.) Lehátka a slunečníky jsou poskytovány hotelovým hostům zdarma jak u bazénu, tak na pláži. Za
příplatek je možné sjednat ke zvolenému ubytování balíček služeb vyšší úrovně „Privilege Servicies.“
Hotel, jež byl slavnostně otevřen 01.11.2014, je ideální volbou pro náročnější klientelu, která si chce užít
překrásného moře, panenské přírody a služeb na vysoké úrovni. Hotel umožňuje ubytování výhradně
osobám starším 18ti let.

Aktuální počasí

25 °C

24 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Letní terasa

Sekretářské služby

Trezor na recepci

Internetové připojení

Hotelová doprava

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Tenis

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Internet lobby

Adults only

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Bezbariérový pokoj

Nekuřácké pokoje

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Služba buzení

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Playa Las Gaviotas

0,8 km

Obchodní centrum "Plaza Las Terrazas"

1,4 km

Obchodní centrum "Pueblo La Estrella"

6,5 km

Obchodní centrum "Pueblo Las Dunas"

9,0 km

Delfinárium Cayo Santa María

13,2 km

Obchodní centrum "Las Salinas Plaza Spa"

18,4 km

Letiště Cayo Santa María

18,6 km

Remedios - Centrum

61,7 km

Santa Clara - Centrum

105,9 km

TRINIDAD - CENTRUM

140,9 km

VARADERO

242,1 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI
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354,0 km

