OKRUŽNÍ PLAVBA V KARIBIKU + POBYT NA VARADERU *****
Destinace: Kuba - Havana

Oblíbená loď hostí na svých palubách zhruba o tisícovku méně pasažérů než největší lodě MSC,
ruch ve veřejných prostorách je tedy klidnější. O vynikající stravování a pití se starají 4
restaurace a 10 barů, v divadle Teatro dell' Opera vystupují každý večer umělci z mnoha zemí.
Na lodi MSC Opera je možné si protáhnout tělo při minigolfu, joggingu na horní palubě či ve
fitness. Ubytování v útulných kajutách v elegantním italském stylu dotváří příjemný dojem z
této lodi.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rok spuštění na vodu: 2004
Délka / šířka: 251 m / 29 m
Výtlak: 59 058 t
Rychlost: 22 uzlů
Počet palub pro cestující: 9
Kapacita: 2 199 pasažérů
Počet členů posádky: 728 osob
Výletní loď MSC Opera má kapacitu na svých palubách více než 2 000 cestujících, kterým slouží k zábavě
a oddechu a strávení volnočasových aktivit celá řada lákadel.
Vybavení lodě :
Stravování, bary, kavárny:
restaurace s obsluhou, samoobslužná restaurace, pizzerie, 6 barů a klubů, cukrárna, kavárna.
Zábava:
divadlo, diskotéka, živá hudba k poslechu i tanci, kasino, knihovna, videohry, nákupní galerie, internet,
denně animační program.
Vybavení: koupelna se sprchou a WC, 2 lůžka (v některých kajutách možnost 1 - 2 přistýlek), dostatek
úložných prostor, satelitní TV, klimatizace, minibar, telefon, fén.

Stravování: plná penze
Bohatá plná penze sestavená z italské a mezinárodní kuchyně, speciální diety na vyžádání; v době
podávání jídel voda, káva, čaj z automatů v samoobslužné restauraci v ceně.
Sport, wellness:
2 bazény a opalovací lehátka, 3 vířivky, klidová opalovací zóna Top 13, posilovna, minigolf, shuffleboard,
běžecká dráha, wellness centrum Aurea Spa s širokým výběrem lázeňských procedur, sauna, pára.

Pro děti:
kluby s atraktivním programem pro různé věkové kategorie, herna (Lego, Chicco), vodní minipark.
JAZYK NA PALUBĚ: italština, angličtina, němčina.

Kategorie BELLA Experience: ubytování v kajutě typu Bella (některé kajuty s oknem či balkonem mají
omezený výhled), služby kajutového stevarda; plná penze s velkým výběrem jídel servírovaných v
restauraci s obsluhou nebo v 20 hodin denně otevřeném samoobslužném bufetu s nápojovým automatem
(voda, káva čaj); divadelní představení a zábavný program; využívání bazénů, vířivek, lehátek, osušek;
využívání většiny sportovních zařízení včetně fitness; portýrské služby; přístavní poplatky
Restaurace a bary: 4 restaurace, pizzerie, 10 různých barů, zmrzlinový a vitamínový bar.
Zábava, kultura: 2 bazény, 2 vířivky, exkluzivní opalovací paluba Top 13 pouze pro dospělé, velký bar s
tanečním parketem, diskotéka, karaoke, kasino a výherní automaty, internetový koutek, knihovna, karetní
salonek, obchody, videohry, divadelní sál, kino. Animační programy pro dospělé i děti.
Sport: fitness centrum, dráha pro walking, minigolf, shuffleboard.
Relaxace, služby: lázně Aurea Spa s místnostmi pro masáže a procedury thalasso, sauna, turecké parní
lázně a solárium. Další služby z oblasti péče o tělo: kosmetika, manikúra, pedikúra, kadeřník.
Pro děti: 4 dětské kluby podle věku, animační programy, herna, videohry.
Ubytování: 878 kajut, z toho 359 vnitřních, 319 s oknem, 172 s balkonem a 28 apartmá s balkonem.
Celkem 5 kajut vnitřních pro vozíčkáře.
Všechny kajuty mají koupelnu s WC, klimatizaci, interaktivní satelitní TV, minibar, trezor, telefon, vysoušeč
vlasů.
Vybavení kajut:
- 2 lůžka, případně přistýlky ve formě horních sklopných lůžek (kajuty vnitřní)
- 2 lůžka, případně přistýlky ve formě rozkládacího sofa nebo křesla (kajuty s oknem, balkonem)
- dostatek úložných prostor, toaletní stolek, noční stolky, křesílko, v kajutě balkonové navíc sofa
- satelitní a interaktivní TV a rádio, wifi za poplatek
- individuálně ovladatelná klimatizace
- telefon s možností mezinárodních hovorů
- vysoušeč vlasů
- trezor (zdarma)
- minibar
- 24hodinový kajutový servis
- kajuty vnitřní cca 13 m2, kajuty s oknem cca 22 m2, kajuty s balkonem cca 15 m2, apartmá s balkonem
cca 27 m2
Kategorie:
- apartmá (suite) v kategorii Fantastica experience a Aurea experience
- kajuta s balkonem v kategorii Bella experience a Fantastica experience
- kajuty s oknem v kategorii Bella experience a Fantastica experience
- kajuta vnitřní v kategorii Bella experience a Fantastica experience

Aktuální počasí

0 °C

0 °C
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Praní prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - CENTRUM

0,3 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

17,4 km

HOLGUIN

675,5 km

