CLUB TROPICAL ***
Destinace: Kuba - Varadero

Tento hotel se nachází v srdci města Varadero, přímo u pláže s bílým pískem, nedaleko od nákupní zóny
„Centro Comercial Hicacos“, kde se nachází celá řada restaurací a barů a tržiště se suvenýry. Od letiště
Juan Gualberto Goméz na Varaderu je vzdálený 26 km. Disponuje celkem 143 klimatizovanými pokoji (77
Superior Room, 43 Standard Room a 23 Apartmánů, z nichž některé nabízí výhled na moře), situovaných
do tří třípatrových budov, s vlastním sociálním zařízením, minibarem, satelitní TV, telefonem a trezorem.
Některé pokoje disponují balkonem či terasou. V rámci programu all inclusive poslouží ke stravování
klimatizovaná bufetová restaurace „El Fuerte“ s nabídkou místní i mezinárodní kuchyně, dále 2 bary –
„Buganville“ přímo u bazénu či bar „Los Cocos“, jenž je hotelový hostům k dispozici 24 hodin denně.
Naleznete zde příjemný venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma. Disponuje směnárnou, v lobby
hotelu internetem, obchodem se suvenýry, lékařskou službou, půjčovnou aut či motocyklů a room
servisem. Na pláži je možnost využít široké škály nemotorizovaných vodních sportů. V hotelu probíhají
denní i noční animační programy jako vodní aerobik, kurzy salsy či španělštiny či ve večerních hodinách
živá hudba k poslechu i tanci. Optimální hotel pro ty, co nevyžadují mimořádný luxus a vyhledávají klidný
menší hotýlek, situovaný přímo v centru města a i nadále u nádherné pláže.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Internetové připojení

Parkování zdarma

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Směnárna

Bar 24 hodin

Internet lobby

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Trezor

Pokojová služba

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO

0,4 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

6,9 km

VARADERO - DELFINÁRIUM

11,4 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

19,7 km

