NH CAPRI ****
Destinace: Kuba - Havana

Hotel NH Capri je součásti mezinárodního řetězce NH hotels. Nachází se ve čtvrti Vedado, 200 metrů od
promenády „Malecón“ a jen několik desítek metrů od tepny života Havany, třídy „La Rampa“, kde
naleznete nespočet barů, restaurací, divadel, kin, galerií a museí nebo slavného zmrzlinářství „Coppelia.“
Hotel, jež navrhl kubánský architekt Jose Canaves v roce 1956, byl na dlouhou dobu uzavřen a podlehl
kompletní rekonstrukci. Znovu otevřen byl 31.12.2013 ve zcela nové, moderní podobě. V 18-ti patrové
budově je k dispozici celkem 220 moderně vybavených pokojů (z nichž 28 pokojů jsou vyšší úrovně –
duplex, suites). Všechny pokoje jsou klimatizované, s vlastním sociálním zařízením, satelitní TV, trezorem,
minibarem, fénem na vlasy či internetovým připojením za poplatek. Ke stravování slouží hlavní bufetová
restaurace „AnaCapri“ nebo další dvě a la carte restaurace – v 18. patře situovaná „La Florentina“
s úžasným výhledem téměř na celé město a oceán a restaurace „El Dorado“, jež slouží výhradně klientům
ubytovaným v pokojích vyšší kategorie. K dispozici je dále „Snack bar“, „Bar Azul“ a „Lobby Bar“ jež je
hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. K aktivnímu odpočinku poslouží úžasný venkovní bazén v
18. patře, fitness centrum nebo sauna. V prostorách hotelu se nachází směnárna, business centrum s
internetem i s možností připojení na Wi-Fi za poplatek, obchůdky se suvenýry i zbožím denní potřeby,
salon krásy, kadeřnictví, prádelna, půjčovna aut a informační turistické služby. Součástí komplexu hotelu
Capri je i slavný noční podnik „Salón Rojo“, kde můžete shlédnout různé koncerty, zatančit si na diskotéce
anebo posedět na baru. Samozřejmostí hotelu je 24 hodinová služba recepce, pokojová služba a
zdravotnická služba.

Aktuální počasí
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Informace o hotelu
Salonek

Sekretářské služby

Výtah

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Sauna

Fitness

Kadeřnictví

Restaurace

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Bezbariérový pokoj

Praní prádla

Internet lobby

Informace o pokoji

Služba buzení
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