TUXPAN ****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotel Tuxpan byl otevřen roku 1991 a v roce 2001 prošel kompletní rekonstrukcí. Nachází se v blízkosti
písečné pláže (cca 50 m od hotelu), od které je oddělen tropickou zahradou plné kokosových palem. Všech
233 pokojů je klimatizovaných, s vlastním sociálním zařízením, fénem, trezorem, satelitní TV, telefonem.
Většina pokojů disponuje vlastním balkonem. (Hotel nedisponuje třílůžkovými pokoji, pro rodiny s dětmi
však lze do pokoje přidat přistýlku). V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové
restauraci „Cristal“ nebo v některé ze dvou specializovaných a la carte restaurací („El Rancho“ –
mezinárodní kuchyně nebo „El Colibrí“ – místní kreolská strava). V areálu jsou k dispozici 4 bary, včetně
pěkného baru „Delfin“ přímo na pláži nebo snack baru „El Colibri“ u bazénu, který je hotelových hostům
k dispozici 24 hodin denně, příjemného „piano“ lobby baru, ovocného „Fruta“ baru u bazénu či kavárny
v prvním patře. V rámci denních i večerních animačních programů zde nechybí aerobik, kurzy tance, kurzy
potápění nebo salsy, hry - domino, šachy, bingo, šipky, plážové sporty, stolní tenis, tenisové kurty, živá
hudba, každovečerní představení nebo diskotéka „La Bamba” (otevřena pouze v sobotu). Na hotelové
pláži je možné využít širokou škálu vodních sportů, například šnorchlování, kajaky nebo projížďku na
katamaránu. K dispozici pro rodiny s dětmi je miniklub pro děti od 4 do 10 let. Mezi hlavní budovou hotelu
a pláží se nachází pěkný rozlehlý bazén (lehátka a slunečníky zdarma). V lobby hotelu jsou obchůdky se
suvenýry, ale i zbožím denní potřeby, směnárna, prádelna, WIFI internet v lobby hotelu a u bazénu (za
poplatek) a zdravotnická služba. Nedaleko od hotelu je zastávka autobusu, kterým se za poplatek 5 CUC
lze po celý den pohybovat po Varaderu. Nedaleko od hotelu lze zapůjčit automobil či skútr na výlety po
blízkém okolí.

Aktuální počasí

23 °C

26 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Sekretářské služby

Dětský koutek

Výtah

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Tenis

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Pokojová služba

Praní prádla

Žehlení prádla

Služba buzení

Internet lobby

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

0,9 km

VARADERO - DELFINÁRIUM

5,3 km

VARADERO

6,5 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

25,8 km

