MELIÁ VARADERO *****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotelový komplex se nachází pár desítek metrů od pláže, omývané křišťálově čistou vodou, obklopen
rozlehlou tropickou zahradou. Hotel má 490 pokojů (z čehož 28 je vyšší kategorie – suites). Všechny
pokoje jsou klimatizovány a s vlastním sociálním zařízením, minibarem, trezorem, vysoušečem vlasů,
žehličkou, kávovarem, satelitní TV a telefonem. V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování
v bufetové restauraci „La Habana“ nebo v některé ze čtyř specializovaných a la carte restaurací. V areálu
je k dispozici 6 barů, včetně pěkného baru „Varadero“ přímo na pláži. Snack bar „Guantanamera“ je
hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. V celém resortu jsou 2 bazény (lehátka a slunečníky
zdarma), vířivka, wellness centrum s masážemi, manikúrou a pedikúrou. K bohatému sportovnímu vyžití
slouží tenisové a basketbalové kurty, fitness centrum, plážový volejbal, stolní hry a celá řada plážových
sportů, jako například windsurfing, kajak, šnorchlování, katamarány. V hotelu probíhají denní i noční
animační programy včetně diskoték, kurzů potápění, salsy, aerobiku či španělštiny. V lobby hotelu se
nachází směnárna, business centrum s internetem, prádelna, salón krásy a kadeřnictví a obchůdky se
suvenýry, ale i zbožím denní potřeby. Hotel má 24 hodin recepci, pokojovou službu a zdravotnickou
službu. Lze zapůjčit automobil, kolo či skútr pro výlety po okolí. Nedaleko od hotelu se nachází golfové
hřiště nebo delfinárium. Jednou ze specializací hotelu Melia Varadero je organizování svatebních obřadů
přímo u speciální romantické pláže.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Letní terasa

Kongresový sál

Sekretářské služby

Výtah

Internetové připojení

Parkování zdarma

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Golf

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

124,6 km

HAVANA - MARINA HAMINGWAY

132,0 km

HOLGUIN

569,8 km

