PARADISUS RÍO DE ORO *****
Destinace: Kuba - Holguín/Guardalavaca

Luxusní resort leží na krásné pláži „Esmeralda”, poblíž národního parku „Bahia de Naranjo”. Hotel
disponuje 354 pokoji rozmístěných do dvoupatrových bungalovů (z nichž 100 je vyšší kategorie – junior
suites deluxe, master suites a garden villa). Všechny pokoje mají vlastní balkon nebo terasu, jsou
klimatizovány a s vlastním sociálním zařízením, denně doplňovaným minibarem, bezpečnostním trezorem,
vysoušečem vlasů, žehlící soupravou, kávovarem, satelitní TV a telefonem. V rámci programu ALL
INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „La Ceiba“ nebo v některé ze sedmi
specializovaných a la carte restaurací „El Bohio, El Patio, Mediterraneo, Tsuru, Santa Maria, La Laguna
nebo Los Helechos jenž slouží výhradně pro klienty čerpajících výhod Royal Service“. V areálu je pro
všechny hotelové hosty k dispozici 5 barů, včetně příjemného baru „Santa Maria“ přímo na pláži. Lobby
bar „Palma Real“ je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. Nechybí ani bary na pláži, u bazénu či v
divadle. Klienti čerpajících služeb Royal Service mají k dispozici navíc bary „Las Gardenias“ s překrásnou
vyhlídkou na oceán a k dispozici 24 hodin denně nebo plážový bar „Caleticas“ či bar u bazénu „La
Cascada.“ V celém resortu jsou 3 bazény (1 výhradně pro Royal Service). Lehátka a slunečníky zdarma
jsou jak u bazénů, tak na pláži, dále nechybí vířivka, YHI SPA wellness centrum s masážemi, jacuzzi nebo
saunou, salon krásy s manikúrou a pedikúrou nebo kadeřnictvím. K bohatému sportovnímu či
oddechovému vyžití slouží tenisové kurty, multifunkční sportovní kurt, stolní tenis, vybavené fitness
centrum, biliár, šachy, stolní hry, plážový volejbal a celá řada plážových aktivit, jako například kajak,
šlapadla, šnorchlování nebo katamarány. V hotelu probíhají denní i noční animační programy včetně
taneční zábavy, sportovních soutěží, kurzů potápění, salsy, aerobiku či španělštiny. V lobby hotelu se
nachází směnárna, business centrum s internetem WIFI či na pevných počítačích, prádelna a obchůdky se
suvenýry, ale i zbožím denní potřeby. Hotel má 24 hodin recepci, pokojovou službu a zdravotnickou
službu. Lze zapůjčit automobil, kolo či skútr pro výlety po okolí. Zajistit výlety za rybařením nebo potápění.
V hotelu lze organizovat konference nebo legální či symbolické svatby. Tento hotel slouží výhradně
klientele starší 18ti let.

Aktuální počasí
Informace o hotelu

25 °C

27 °C

Kavárna

Letní terasa

Kongresový sál

Sekretářské služby

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Rybolov

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

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Služba buzení

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ - SANTIAGO DE CUBA

127,3 km

