ASTON PANORAMA ****
Destinace: Kuba - Havana

Tento moderní hotel leží v těsné blízkosti moře u obchodního centra “Miramar”, jen 15 minut jízdy do
centra města. Hotel má 320 klimatizovaných pokojů (v 7-10 patře pokoje vyšší kategorie – club rooms a
suites) s vlastním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, trezorem, kávovarem, ledničkou a satelitní LCD
televizí. Hotel disponuje příjemným bazénem a brouzdalištěm pro děti, s lehátky a slunečníky,
kosmetickým salónem, směnárnou, prádelnou, kongresovým business centrem, wellness centrem s
možností masáží, se saunou, posilovnou či jediným squashovým kurtem v Havaně. Na internet je možné
připojit se v lobby hotelu přes WIFI nebo prostřednictvím pevných počítačů v business centru. Klienti
ubytováni v pokojích vyšších kategorií mají za poplatek přístup na WIFI přímo v pokoji. Piano bar s
překrásným panoramatickým výhledem na město či oceán hostům nabízí hodně zábavy v podobě
hudebních večerů. V hotelu se nachází 2 restaurace (bufetová „Calle 70“, italská a la carte „Don Alfredo“).
V kavárně "La Petite Havane" si ke kávě můžete dopřát výtečných croissantů, u bazénu se osvěžíte či něco
malého zakousnete u snack baru "Carbón and Sol". Další občerstvení nabídne i sportovní bar "Legends".
Lobby bar je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. V 11. patře je pro všechny klienty ubytované
výhradně v pokojích "club rooms" či "suites" "Club Lounge" s občerstvením zdarma. K drobným nákupům
lze využít obchůdky, které se nachází jak v lobby hotelu, tak v okolí hotelového areálu. U hotelu nechybí
hlídané parkoviště nebo autopůjčovna a je zde zastávka turistického autobusu.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Kongresový sál

Salonek

Sekretářské služby

Výtah

Internetové připojení

Hotelová doprava

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Squash

Restaurace

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Pokojová služba

Kávovar

Internet lobby

Informace o pokoji

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - MARINA HAMINGWAY

6,2 km

HAVANA - CENTRUM

9,7 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

13,8 km

