MUTHU PLAYA VARADERO ****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotelový areál se nachází na jednom z nejkrásnějších úseků pláže ve Varaderu „Playa de Oro“ a je
vzdálený od centra Varadera přibližně 8 km. Všech jeho 385 pokojů (z toho 14 pokojů vyšší kategorie suites), umístěných ve 2 pětipatrových budovách, je vybavených klimatizací, vlastní koupelnou s WC,
satelitní TV, trezorem, minilednicí, telefonem, vysoušečem vlasů a balkónem. Hotel má k dispozici 24
hodinovou recepci a pokojovou službu, výtahy, WIFI (za poplatek v lobby hotelu), velký bazén s dětským
brouzdalištěm a s lehátky a slunečníky, které jsou zdarma nejen u bazénu, ale také na pláži. V hotelu lze
objednat relaxační či sportovní masáže či využít sauny. Hotelovým hostům je dále k dispozici diskotéka,
obchod se suvenýry, prádelna, směnárna, půjčovna automobilů a hotelové parkoviště. Samozřejmostí je
denní zdravotnická služba. V hotelu probíhají denní i noční animační programy jak pro děti tak pro dospělé
s nejrůznějšími hrami a soutěžemi, aerobikem nebo na přání lekcemi salsy či španělštiny. Pro ty nejmenší
je zde připraven mezinárodní „Mini Klub“ pro děti od 4-12 let a dětské hřiště. Co se týče sportovního vyžití,
zahrát si můžete tenis, stolní tenis, badminton, šipky, volejbal anebo využít hotelového fitness centra.
Milovníci vodních sportů se mohou projet na šlapadlech, kajaku či katamaránu, zkusit windsurfing nebo v
hotelovém bazénu zahrát vodní pólo. Za poplatek lze sjednat potápění či rybaření. V rámci programu ALL
INCLUSIVE je zajištěné stravování ve 3 „a la carte“ restauracích, „El Ranchon“, která servíruje kreolskou
kuchyni, "Restaurante Varadero 1920" nabízející mezinárodní kuchyni, pizzeria "Hicacos" anebo v hlavní
bufetové restauraci "El Dorado“. V průběhu dne lze něco malého zakousnout u snack baru "Hicacos", v
nočních hodinách se lehké jídlo servíruje ve snack baru "El Dorado". Také je zde 5 barů, počínaje lobby
barem „El Coral“, jež je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně nebo barem „Hicacos“ u bazénu,
„Saoco“ barem situovaným přímo na pláži a v neposlední řadě barem a zároveň i nočním klubem „La
Bomba“. Milovníci kávy pak ocení "Bar Café". Hotel nedisponuje 3-lůžkovými pokoji, lze ubytovat pouze 2
dospělé osoby s 1 dítětem do 10 let na přistýlce.

Aktuální počasí
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Informace o hotelu
Kavárna

Letní terasa

Školící místnost

Salonek

Sekretářské služby

Dětský koutek

Výtah

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Praní prádla

Internet lobby

Informace o pokoji

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

0,5 km

VARADERO

11,4 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

30,6 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

127,4 km

LETIŠTĚ - JUAN VITALIO ACUŃA

177,9 km

VINALES

265,6 km

CIEGO DE AVILA

289,7 km

LETIŠTĚ - IGNACIO AGRAMONTE

395,1 km

HOLGUIN

567,9 km

SANTIAGO DE CUBA

654,8 km

LETIŠTĚ - SANTIAGO DE CUBA

658,2 km

