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

Hotelový komplex leží přímo u krásné pláže, obstoupený tropickou zahradou s kokosovými palmami.
Disponuje 358 pokoji, jež jsou umístěny ve 27 dvoupatrových vilkách (28 pokojů disponuje výhledem na
moře – za příplatek). Všechny pokoje jsou klimatizované, s vlastním sociálním zařízením, balkonem, denně
doplňovaným minibarem, trezorem, CD přehrávačem, satelitní TV, telefonem, kávovarem, vysoušečem
vlasů a žehlící soupravou. V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci
„Santa Maria“ nebo v některé z pěti specializovaných a la carte restaurací („El Almirante, El Portulano,
Casa Da Vinci, Le Bistro nebo Sakura“). V areálu je dále k dispozici 5 barů, včetně příjemného snack baru
„Casa Da Vinci“ u bazénu nebo lobby baru „San Juan“ jež je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně.
V areálu jsou k dispozici 2 bazény se sladkou vodou a brouzdaliště pro děti. Plážové ručníky, lehátka a
slunečníky u bazénu i na pláži jsou v ceně programu all inclusive. V areálu se nachází Yhi Spa s masážemi
a dalšími terapeutickými a relaxačními procedurami, jacuzzi, sauna, salon krásy, kadeřnictví, manikúra či
pedikúra. Pro sportovní vyžití poslouží vybavené fitness centrum, tenisový kurt nebo plážový volejbal. Na
pláži lze dále volit s široké nabídky vodních aktivit jako šlapadla, katamarány, windsurfing, šnorchlování. V
hotelu lze domluvit výlet za rybařením či potápěním. Pro nejmladší hosty nechybí vybavený baby club a
mini club s denními i večerními programy. V průběhu dne i večera probíhají v hotelu pestré animační
programy, jak u bazénu, tak na pláži. V lobby hotelu je směnárna, připojení na internet na pevných
počítačích i WIFI, prádelna, zdravotnická služba a obchůdky se suvenýry, ale i zbožím denní potřeby. Pro
výlety do okolí si můžete u hotelu zapůjčit automobil, kolo anebo domluvit projížďku na koni.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Sekretářské služby

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Praní prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Obchodní centrum "Pueblo Las Dunas"

0,4 km

Obchodní centrum "Pueblo La Estrella"

2,9 km

Delfinárium Cayo Santa María

4,4 km

Obchodní centrum "Plaza Las Terrazas"

7,9 km

Obchodní centrum "Las Salinas Plaza Spa"

9,4 km

Letiště Cayo Santa María

9,7 km

Playa Las Gaviotas

10,0 km

Remedios - Centrum

52,7 km

Santa Clara - Centrum

96,8 km

TRINIDAD - CENTRUM

133,8 km

VARADERO

233,2 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

344,8 km

