IBEROSTAR PARQUE CENTRAL *****
Destinace: Kuba - Havana

Tento hotel, považovaný za jeden z nejlepších v celé Havaně, se nachází na krásném, stejnojmenném
náměstí Parque Central, ve Staré Havaně. Většina nejzajímavějších historických památek se nachází v pěší
vzdálenosti. Jen pár set metrů od hotelu spatříte dominantu Havany, „Capitolio“. Pokud se vydáte dolů
ulicí „Obispo“, přijdete na krásné starobylé náměstí „Plaza de la Catedral“, kde můžete vychutnat Mojito
ve věhlasné restauraci „La Bodeguita del Medio“, tak jako jej zde vychutnával slavný spisovatel
Hemingway. Po ulici „Prado", na jejímž vrcholu je právě hotel Parque Central dojdete za 10 minut na
pobřežní promenádu „Malecón". Tento hotel je rozdělený do dvou hlavních ubytovacích budov, spojených
unikátním tunelem, moderní a koloniální budova. Především standardní pokoje se nachází v moderní části
hotelu, v koloniální části hotelu jsou k dispozici pokoje vyšší kategorie. Bez ohledu na to, v jaké části jsou
klienti ubytování, vždy mohou využívat zařízení v obou budovách (restaurace, bazény, bary). Hotel
disponuje 427 klimatizovanými pokoji, s vlastním sociálním zařízením, trezorem, telefonem, satelitní TV,
minibarem, kávovarem, fénem a žehlící soupravou. Ke stravování a občerstvení poslouží 3 restaurace
("Mirabana", "Habana Elegante" a "El Paseo Steak House", 5 barů ("Portico Bar" - v lobby koloniální části 24 hod k dispozici, "Habanobar" - v lobby moderní části, "Nuevo Mundo" - u bazénu v koloniální části,
"Mirabana" - u bazénu v moderní části a "Alameda Bar". Ubytovaným hostům jsou dále k dispozici bazény
na střechách obou budov s úchvatným výhledem na Havanu, fitness centrum nebo spa s jacuzzi. V lobby
obou budov nechybí 24 hod recepce, směnárna, internet/wifi a prostory na úschovu zavazadel. V obou
budovách probíhají hudební a animační programy.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Letní terasa

Kongresový sál

Salonek

Sekretářské služby

Výtah

Internetové připojení

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Restaurace

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Nekuřácké pokoje

Kávovar

Žehlení prádla

Služba buzení

Internet lobby

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - CENTRUM

0,9 km

HAVANA - MARINA HAMINGWAY

15,0 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

17,2 km

VARADERO

110,2 km

VINALES

149,1 km

TRINIDAD - CENTRUM

285,0 km

