GRAND MUTHU CAYO GUILLERMO *****
Destinace: Kuba - Cayo Coco/Guillermo

Hotel Grand Muthu Cayo Guillermo se nachází v oblasti Cayo Guillermov souostroví Jardine Del Rey. Hotel
se nachází přibližně 3 km od Playa Pilar a stojí před druhým největším bariérovým útesem na světě a
ostrůvkem Cayo Media Luna. Tento pětihvězdičkový hotel disponuje 500 pokoji, které jsou rozděleny do 12
budov přímo u moře. Hotel disponuje třemi kategoriemi pokojů - "Standart Room", "Junior Suite Room" a
"Suite Room". Všechny pokoje disponují balkonem či terasou, klimatizací, větrákem, minibarem,
příslušenstvím na přípravu kávy, trezorem, žehličkou a příslušenstvím na žehlení, skříní, telefonem, TV s
plochou obrazovkou a satelitními programy a vlastním sociální zařízením s vysoušečem vlasů. Hotel dále
disponuje bufetovou restaurací "The Golden Cube" k dispozici na snídaně, obědy a večeře servírující teplé i
studené pokrmy, tropické ovoce a sladké zákusky. Dále hotel disponuje Indickou restaurací "Malabar
Indian Spice" servírující tradiční pokrmy indické kultury. Tato restaurace je otevřena pouze na večeře od
19:30-22:00. Další restaurací je "Gourmet Main Street Orchard", která kombinuje několik elementů
mezinárodní kuchyně a tradic. Večeře se zde podávají od 19:30-22:00. Součástí tohoto konceptu je
"Ranchon", kde se podávají kubánské koktejly, hlavní jídla a malé občerstvení. Dále "Wet Bar", který je
otevřen od 10:00-17:30 a je situován u bazénu. Hosté si mohou zde vychutnat koktejly, pivo a malé
občerstvení. Další součástí tohoto konceptu je "Beach Bar Sea Sky", který je otevřen od 11:00-17:30 a je
přímo na pláži. Dále "Snack Bar", kde se servírují obědy a večeře. "Lobby Bar Coffee Beans" umístěn v
lobby hotelu disponující nabídkou kávy a pečiva. Mezi další zařízení patří "Sport Bar MM" otevřen od
18:00-01:00, "Theatre Bar Hollywood", kde si hosté mohou užít představení a zábavný program. Tento bar
nabízí svým hostům škálu koktejlů a alkoholických nápojů, je otevřen od 20:00-23:00. Poslední součástí
konceptu je Cigar bar "The Cigar" nabízející alkoholické nápoje a nejlepší doutníky, které si hosté mohou
vychutnat v příjemném prostředí. Hotel dále disponuje italskou restaurací "Little Italy", která je otevřena
pouze na večeře od 19:30 do 22:00. Další restaurace s názvem "Aqua" servíruje svým hostům mořské
pokrmy a je otevřena také na večeři od 19:30 do 22:00. Hotel disponuje 5 bazény, posilovnou a pláží.
Některé služby v tomto hotelu mohou být zpoplatněny.

Aktuální počasí
Informace o hotelu

29 °C

30 °C

Denní bar

Letní terasa

Kongresový sál

Školící místnost

Dětský koutek

Internetové připojení

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Příroda

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Směnárna

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Informace o pokoji

Bezbariérový pokoj

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO

275,2 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

386,8 km

VINALES

517,4 km

