BRISAS DEL CARIBE ****
Destinace: Kuba - Varadero

Tento hotel se nachází na krásné bílopísčité pláži na Varaderu, obklopen tropickou zahradou s kokosovými
palmami. Hotel disponuje 444 klimatizovanými pokoji (z nichž 7 pokojů je vyšší kategorie – suites) s
vlastním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, satelitní televizí, trezorem a telefonem. Resort je
rozdělen do dvou ubytovacích částí. Hlavní budova, blíže pláže - NORTH a zóna "bungalovů", dále od pláže
– SOUTH. Program ALL INCLUSIVE nabízí svým hostům široký výběr místní i mezinárodní kuchyně, ale i
pestrou nabídku nápojů (káva, čaj, džusy, pivo, víno, koktejly, likéry a vína místní výroby). V areálu tohoto
hotelu se nachází 1 bufetová restaurace "Varadero" a další 2 specializované a la carte restaurace, lobby
bar, snack bar, bazénový komplex jak u hlavní budovy tak v areálu bungalovů (lehátka a slunečníky
zdarma), vířivka, miniklub s dětským hřištěm pro děti od 4 do 12 let. Pro klienty je připraven denně
animační a sportovní program - aerobik, plážový volejbal, tenisové a basketbalové kurty, minigolf, kurzy
španělštiny, salsy či potápění a večerní zábavné programy s živou hudbou. Hotel má fitness centrum,
saunu a poskytuje hydromasáže. Na hotelové pláži je možné využít širokou škálu vodních sportů, například
šnorchlování, kajaky nebo plavbu katamaránem. V lobby hotelu i poblíž pláže jsou obchůdky se suvenýry,
ale i zbožím denní potřeby, směnárna, prádelna, WIFI internet v lobby hotelu (za poplatek) a zdravotnická
služba. Nedaleko od hotelu je zastávka autobusu, kterým se za poplatek 5 CUC můžete po celý den
pohybovat po Varaderu. V hotelu lze zapůjčit automobil či skútr na výlety po blízkém okolí. Nedaleko od
hotelu se nachází delfinárium.

Aktuální počasí

24 °C

26 °C

Informace o hotelu
Letní terasa

Sekretářské služby

Dětský koutek

Parkování zdarma

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

Internet lobby

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Praní prádla

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

0,9 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

3,7 km

VARADERO

11,0 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

30,2 km

