VILLA TORTUGA ***
Destinace: Kuba - Varadero

Hotel se nachází přímo u krásné písečné pláže (100m) a na samém začátku letoviska Varadero. Má celkem
292 klimatizovaných pokojů, rozdělených mezi hlavní budovu a vilky s vlastním sociálním zařízením,
satelitní TV, bezpečnostním trezorem, telefonem a ledničkou. Vlastní balkon má k dispozici jen pár pokojů.
Pokoje vyšší kategorie "superior" disponují výhledem na oceán. V rámci programu all Inclusive lze využít
stravování ve 3 restauracích (hlavní bufetová restaurace, a la carte restaurace nabízející mezinárodní
kuchyni a snack bar). Pro občerstvení dále poslouží 3 bary - na pláži, u bazénu a lobby bar, jenž je
hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. Milovníci kávy ocení přítomnost kavárny. V hotelu se
nachází venkovní bazén s lehátky a slunečníky, fitness centrum, babyclub pro děti do 4 let a miniclub pro
děti od 5 do 12 let. V lobby hotelu je dále k dispozici směnárna, WIFI v business centru a v lobby hotelu (za
poplatek), prádelna, obchůdky se suvenýry a zbožím denní potřeby, úschovna zavazadel, 24 hodinová
recepce, zdravotnická služba nebo půjčovna aut. V hotelu během dne i večera probíhají animační
programy s kurzy salsy, aerobikem, diskotékou, divadelním představením, různými hrami a zábavou.
Nechybí ani zázemí pro sportovní vyžití, jako je kulečník, stolní tenis, plážový volejbal nebo vodní sporty –
šnorchlování, jízda na kajaku a na šlapadle či možnost zajištění potápění nebo rybaření. Na pláži jsou pro
hotelové hosty zdarma k dispozici lehátka a slunečníky. Ideální lokalita hotelu pro vycházky do města,
vzdáleného jen několik desítek metrů od hotelu.

Aktuální počasí

0 °C
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Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Letní terasa

Dětský koutek

Trezor na recepci

Internetové připojení

Parkování zdarma

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Fitness

Tenis

Golf

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Placené TV programy

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Pokojová služba

Služba buzení

Internet lobby

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO

0,5 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

7,8 km

VARADERO - DELFINÁRIUM

12,3 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

18,8 km

