ARENAL ****
Destinace: Kuba - Havana

Hotel Arenal je situován v oblasti "Playas del Este" (východní Havana) přímo na pláži "Santa Marí del Mar"
s křišťálově čistou vodou. Hotel je obklopen lagunou "Itabo", přirozeným stanovištěm červených
mangrovů, plážových bobulí a mnoha druhů ryb a ptáků. Tento hotel se nachází 27 km od města Havana,
cca 25 minut jízdy. Od čtvrtka do neděle je k dispozici kyvadlová doprava zdarma, která hosty hotelu
zaveze do města. Odjezd je v 10:00 od hotelu a zpátky v 16:30. Hotel se skládá ze 3 dvoupatrových budov
ve kterých se nachází 139 pokojů. Hotel disponuje 2 typy pokojů - "Standart Room" a "Junior Suite".
Standart pokoje jsou umístěny v přízemí a jsou určeny maximálně pro 2 dospělé osoby a 1 dítě. Junior
Suite pokoje jsou umístěny v prvním patře a disponují obývacím pokojem. Tyto pokoje mají větší kapacitu
a dokážou ubytovat maximálně 3 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti. Všechny pokoje jsou
klimatizovaná a disponují nočními stolky, trezorem, minibarem, satelitní TV, telefonem a vlastním
sociálním zařízením s vysoušečem vlasů. Některé pokoje disponují balkonem či terasou, psacím stolem a
některé pokoje disponuj bezbariérovým zařízením. Snídaně, obědy i večeře jsou servírovány v hlavní
bufetové restauraci. Dále je hotelovým hostům k dispozici snack bar "Parrillada", který nabízí svým
hostům pozdní snídaně, lehké obědy a večeře (ryby, humry a zmrzlina za příplatek). Hotel také disponuje
zázemím pro sporty např. katamarán, šlapadla, windsurfing, kánoe a kajaky, volejbal, tenis a stolní tenis. V
hotelovém areálu nechybí venkovní bazén. Hotelový hosté mohou navštívit i místní diskotéku. Některé
služby v tomto hotelu mohou být zpoplatněny.

Aktuální počasí

30 °C

30 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Salonek

Hotelová doprava

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Masáže

Tenis

Pláž

Příroda

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Směnárna

Bar 24 hodin

Internet lobby

Diskotéka

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Pokojová služba

Bezbariérový pokoj

Praní prádla

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - CENTRUM

19,3 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

32,0 km

HAVANA - MARINA HAMINGWAY

35,0 km

VARADERO

90,4 km

VINALES

168,9 km

