MEMORIES VARADERO ****
Destinace: Kuba - Varadero

Areál hotelu Memories Varadero se nachází jen pár metrů od překrásné bílé písčité pláže v nejvýchodnější
části Varadera, v zóně luxusních hotelů. Hotel je obklopen krásnou tropickou zahradou, jež je domovem
řady zdejších mořských ptáků. Disponuje 1035 klimatizovanými pokoji se sociálním zařízením, denně
doplňovaným minibarem, kávovarem, trezorem, vysoušečem vlasů, žehlící soupravou, telefonem, CD/USB
přehrávačem a satelitní televizí. Všechny pokoje mají vlastní balkon či terasu. V rámci programu ALL
INCLUSIVE lze využít stravování v bufetových restauracích „Culinarium“ nebo "Playa Puerto Carenas" nebo
v některé z dalších šesti specializovaných a la carte restaurací, nabízejících mimo jiné mexickou, italskou,
japonskou, francouzskou či kreolskou kuchyni nebo rybí restauraci. V areálu je k dispozici 8 barů, včetně
pěkného snack baru „Rio Almendares“ nebo lobby baru "El Cabildo", které jsou hotelovým hostům k
dispozici 24 hodin denně. V resortu je fitness centrum a wellness centrum s vířivkou, saunou a masážemi,
4 bazény včetně dětských brouzdališť, miniklub pro děti od 5 do 12 a baby club pro děti od 0 do 4 let s
celodenním programem. Nechybí zde aerobik, kurzy salsy, španělštiny a potápění, různé hry, animační
programy, noční představení a diskotéka. Na hotelové pláži je možné využít širokou škálu vodních sportů,
například šnorchlování, kajaky, vodní lyže, windsurfing nebo katamarán. Hotelovým hostům jsou k
dispozici lehátka a slunečníky. Příznivci sportu uvítají tenisové, basketbalové a volejbalové kurty nebo
stolní tenis. Hotel má zdravotnickou službu, směnárnu, obchůdky se suvenýry, ale i zbožím denní potřeby,
prádelnu, salón krásy, internet a hlídané parkoviště. Pro výlety do okolí si můžete u hotelu zapůjčit
automobil, kolo anebo domluvit projížďku na koni či výlet za sportovním rybařením nebo do delfinária.

Aktuální počasí

24 °C

26 °C

Informace o hotelu
Sekretářské služby

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

3,7 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

8,2 km

VARADERO

15,5 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

34,7 km

