BE LIVE EXPERIENCE TURQUESA ****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotel je umístěný přímo na krásné písečné pláži, obklopen zahradou s kokosovými palmami a tropickou
vegetací. K ubytování slouží 268 klimatizovaných pokojů, rozdělených mezi hlavní budovu a dvoupatrové
apartmány, s vlastním sociálním zařízením, minibarem, vysoušečem vlasů, trezorem, telefonem a satelitní
televizí. V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „La Colina“ nebo
můžete navštívit některou ze dvou specializovaných a la carte restaurací. V areálu jsou k dispozici 4 bary,
včetně pěkného baru přímo na pláži. Snack bar „Siboney“ je k dispozici hotelovým hostům 24 hodin
denně. Hotel má pěkný bazénový komplex a brouzdaliště pro děti (s lehátky a slunečníky), wellness a
fitness centrum, solárium, salón krásy a miniklub s celodenním programem pro děti od 4 do 12 let.
Nechybí zde aerobik, kurzy tance, potápění, animace, živá hudba, každovečerní představení a diskotéka.
Na hotelové pláži je možné využít širokou škálu vodních sportů, například šnorchlování, kajak nebo plavbu
katamaránem. Pro sportovní vyžití jsou zde tenisové a basketbalové kurty, minigolfové hřiště, plážový
volejbal, stolní tenis nebo šachy. Hotel má směnárnu, internet, hlídané parkoviště, prádelnu,
zdravotnickou službu a obchůdky se suvenýry či zbožím denní potřeby. Nedaleko od hotelu se nachází
známé delfinárium či marína, ze které každý den odplouvají katamarány na panenský ostrov Cayo Blanco.
U hotelu lze zapůjčit automobil, skútr nebo kolo pro výlety do okolí.

Aktuální počasí

25 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Letní terasa

Sekretářské služby

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Solárium

Masáže

Fitness

Tenis

Golf

Minigolf

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Animace - dospělí

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

Rodinné pokoje

Praní prádla

Žehlení prádla

Služba buzení

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

0,4 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

4,5 km

VARADERO

11,8 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

31,0 km

