IBEROSTAR LAGUNA AZUL *****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotelový areál naleznete na samém konci Varadera a nachází se přímo na krásné bílopísčité pláži s
křišťálově čistou vodou. Disponuje 814 pokoji (z nichž je 24 pokojů vyšší kategorie – suites). Všechny
pokoje jsou klimatizovány, s vlastním sociálním zařízením, minibarem, trezorem, vysoušečem vlasů, žehlící
soupravou, satelitní televizí, CD přehrávačem a telefonem. Všechny pokoje mají balkon nebo terasu. V
rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „Argenta“ nebo v některé ze 4
specializovaných a la carte restaurací – japonská „Massager“, kreolská „Cubano“, italská „Los Mármoles“
nebo mezinárodní „Casa Lasa Gourmet“. V hotelu je k dispozici 5 barů, včetně pěkného baru přímo na
pláži nebo u bazénu a 2 snack barů s jídlem a nápoji po celý den. V celém resortu je hostům k dispozici 6
venkovních bazénů (z toho 2 dětská brouzdaliště), lehátka a slunečníky zdarma u bazénů i na pláži,
wellness centrum se saunou a masážemi, miniklub pro děti s denním programem. K bohatému
sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty či plážový volejbal, stolní tenis, billiard, vybavené fitness centrum,
aerobik a celá řada plážových sportů, jako například windsurfing, kajak, šnorchlování, katamarány. V
hotelu probíhají denní i noční animační programy včetně diskoték v nočním klubu, kulturní představení v
místním divadle, kurzy potápění, salsy, aerobiku či španělštiny. V lobby hotelu se nachází směnárna,
business centrum s internetem, WIFI v lobby hotelu a u hlavního bazénu, prádelna, salón krásy a obchůdky
se suvenýry, ale i zbožím denní potřeby. Lze zapůjčit automobil či skútr pro výlety po okolí. Hotelovým
hostům je k dispozici 24 hodinová hotelová služba a zdravotnická péče.

Aktuální počasí

24 °C

26 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Letní terasa

Kongresový sál

Salonek

Sekretářské služby

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Služba buzení

Internet lobby

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

4,2 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

8,7 km

VARADERO

15,9 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

35,1 km

