MELIÁ BUENAVISTA *****
Destinace: Kuba - Santa Clara/Cayo Santa María

Hotelový resort o rozloze 25000m2 se nachází u pláže „Playa Caňón“ s přímým přístupem do Karibského
moře. V okolí hotelu jsou venkovní chatky, bungalovy (dvouposchoďové), 3 idylické pláže vhodné pro
potápění, obléhané jeskyněmi, poskytující kompletní soukromí díky své izolované pozici, vše pod
dohledem zkušeného plavčíka. Hotel má 105 pokojů o výměře přes 62m2 (Junior Suites a Suites
s výhledem na moře/bazén). Mají vlastní sociální zařízení, satelitní TV, trezor, vysoušeč vlasů, minibar a
kávovar (doplňováno na denní bázi) a v každém pokoji jsou velké prosklené dveře se vstupem na terasu,
koupelnová terasa má venkovní „Balinese“ sprchu (částečně otevřená). Pokoje jsou prostorné a mají
elegantní interiér. Program ALL INCLUSIVE umožňuje využít stravování ve 3 á la carte restauracích,
v čele s „Los Caribes“ specializující se na mezinárodní pokrmy (v hlavní budově), doplněnou o „Los
Navegantes“, taktéž v hlavní budově areálu (francouzská kuchyně) a zakončeno podnikem „ Los
Marinos“, který kombinuje restauraci s „Ranchón Beach Snack“ barem a je možno jej nalézt těsně u
pláže. Vyjma „Los Caribes“ je v obou restauracích vyžadováno formální oblečení a atmosféru dokresluje
živá hudba. Pro osvěžení alkoholickými i nealkoholickými nápoji lze vybírat z 3 barů, největší„La Notte
Lobby & Piano Bar“ nabízí výjimečný pohled na terasy a bazén, živou hudbu přes den a piano doprovod
během večera (otevřen 24h denně), „La Caracola“ (u bazénu), kde si můžete dopřát pohodlí na
opalovacím lehátku a osvěžení v podobě oblíbených koktejlů a barem „La Duna“ přímo u moře. Jako
jediný hotel na Kubě poskytuje „All Royal Service“ do kterého spadají např. služby osobního komorníka.
Hotel má 2 bazény s lehátky, slunečníky a sprchami, oba vhodné pro potápěčské lekce pro začátečníky,
posilovnu s vlastním instruktorem, dále tzv. „Club House“, neboli místo kde se můžete věnovat
celodenním aktivitám, jako je průzkum přírody, její bujné vegetace a křišťálově čistých vod díky
potápěčským výletům, procházky po okolí, aktivity u bazénu a pláže, pilates, jóga a lekce španělštiny.
V resortu se též nachází „YHI-SPA“ s fitness centrem, salónem krásy a vířivkou, s pestrou škálou služeb
od masáží, manikúry a pedikúry přes kadeřnictví až po lekce tai-chi. Lze využít také individuálních altánů
určených pro páry (hydromasáže, sauna), to vše pod dohledem odborně vyškoleného personálu a
terapeutů. Pokud se jedná o sportovní vyžití, lze vybírat z nemotorizovaných sportů (kajak, šlapací loďky,
plachetnice), z ostatních jmenujme aerobic, šnorchlování, tenis (možnost vlastního instruktora) či rybaření
v přístavu „Cayo Las Brujas“ (za příplatek). Hotel nabízí služby 24h recepce, 24h ostrahy, směnárnu a
internetové centrum v lobby a pro partnerské dvojice je schopen zajistit balíček služeb ku příležitosti
konání svateb s vlastním svatebním agentem či pro čerstvě sezdané novomanžele, skrytý pod označením
„Adore Cuba“. Díky svému zaměření hotel poskytuje ubytování pouze osobám starším 18 let.

Aktuální počasí

23 °C

24 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Sekretářské služby

Trezor na recepci

Internetové připojení

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

Internet lobby

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Praní prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Obchodní centrum "Pueblo Las Dunas"

2,8 km

Delfinárium Cayo Santa María

3,7 km

Obchodní centrum "Pueblo La Estrella"

5,4 km

Obchodní centrum "Las Salinas Plaza Spa"

7,6 km

Letiště Cayo Santa María

8,1 km

Obchodní centrum "Plaza Las Terrazas"

10,2 km

Playa Las Gaviotas

12,4 km

Remedios - Centrum

50,8 km

Santa Clara - Centrum

94,8 km

TRINIDAD - CENTRUM

132,6 km

VARADERO

230,7 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI
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342,4 km

