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

Areál jednoho z nejnovějších resortů na Varaderu se nachází v přístavu, obléhán azurově čistou vodou
Atlantského oceánu. Pláž leží ve vzdálenosti 300 m a lze k ní dojít pěšky, případně se k ní dopravit
hotelovým „golfovým" vozíkem. K dispozici jsou lehátka a slunečníky zdarma. Hotel má celkem 771
klimatizovaných pokojů (423 standartních pokojů a junior suites, 107 studií a 241 apartmánů určených k
dlouhodobým pobytům). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, kávovar,
vysoušeč vlasů, žehlící soupravu a internetové připojení Wi-Fi (zpoplatněné). V rámci programu ALL
INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „El Pilar“ či v některé z dalších 8 á la carte
restaurací - „Don Ernesto“ – kreolská kuchyně, „Casa Burguete“ – francouzská kuchyně nebo například
italská restaurace „Don Peperoni“. Pro občerstvení alkoholickými i nealkoholickými nápoji bohatě poslouží
8 barů, v čele se skvělým „El Mojito“ přímo u bazénu nebo barem „Las Brisas“ přímo no pláži či barem
„Cojímar“ naproti promenádě. Lobby bar „Fiesta“ a snack bar „Habana“ jsou pro hotelové hosty otevřen
24 hodin denně a můžete si zde ke svému drinku dopřát i menší snack. Hotel vyžaduje při vstupu do
restaurací oděv odpovídající vysoké úrovni hotelu. V resortu je 5 venkovních bazénů se sladkou vodou (3
pro dospělé a 2 pro děti), „YHI“ SPA (sauna a masáže - zpoplatněné), wellness & fitness centrum a salón
krásy. Hotel nabízí široké služby pro rodiny s dětmi včetně dětského klubu „Cubamigos“ i dalších aktivit s
celodenním programem a hlídáním. Zamilované páry pro změnu ocení konání svateb, případně strávení
nezapomenutelných líbánek. Na hotelové pláži je možné využít širokou škálu vodních nemotorizovaných
sportů (šnorchlování, kajaky, windsurfing nebo katamarán). Příznivci sportu uvítají také osvětlené tenisové
kurty, plážový volejbal, kulečník, bowling anebo aerobic. Hotel má pokojovou službu, která je k dispozici
24h denně, zdravotnickou službu (pondělí-sobota), směnárnu, prádelnu, obchůdky se suvenýry v lobby
hotelu, ale i zbožím denní potřeby a hlídané parkoviště. Pro výlety do okolí si můžete u hotelu zapůjčit
automobil či skútr. Pro náročnější klienty nabízí hotel balíček služeb „The Level“ (privátní recepce,
libovolný výběr poschodí, VIP bar, pozdní odhlášení do 14h zdarma, 30% sleva na YHI-SPA masáže aj.)
Jedná se o jeden z nejnovějších a nejkvalitnějších hotelů, jež se nachází na úplném konci Varadera.
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

9,4 km

VARADERO

16,7 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

35,8 km

