STARFISH CUATRO PALMAS ****
Destinace: Kuba - Varadero

Hotel Starfish Cuatro Palmas, který je vystaven ve španělském koloniálním stylu a obklopen krásnou
tropickou zahradou se nachází na začátku hlavní hotelové zóny Varadera. Hotel disponuje celkem 282
pokoji v provedení „Classic Room“ - není přímo u pláže, „Standard Room“, „Sea View Room“ - s výhledem
na moře. Všechny pokoje jsou klimatizovány a mají vlastní balkon či terasu. Součástí každého z nich je
sociální zařízení, satelitní TV, minibar, trezor a vysoušeč vlasů. Není zde varianta třílůžkového pokoje. All
inclusive program zahrnuje stravování v mezinárodní bufetovou restauraci „Las Palmas“ a třech a la carte
restauracích přímo v areálu hotelu. Mezinárodní „Tropipalma“, italská restaurace „Camaleon“ a kreolská
restaurace „Cuba Restaurant“. V areálu se nachází i 3 bary. První, snack bar „Las Olas“ je podnik
s výběrem místních a mezinárodních drinků, „Cuba Bar“ je pak zaměřený zcela na výběr kubánských
koktejlů a bar „La Barra“, jež je pro hotelové hosty otevřený 24h denně. V hotelu probíhají denníi noční
animační programy s lekcemi potápění, salsy nebo španělštiny, aqua aerobic a další soutěže a hry pro
zpříjemnění dne. Hotel disponuje krásným plaveckým bazénem, brouzdalištěm pro děti a relaxační
vířivkou, vybaveným fitness centrem, celou řadou her, sportovních aktivit jak pro děti, tak pro dospělé. Na
pláži lze využít nabídky nemotorizovaných vodních sportů včetně kajaků, šlapadel či windsurfingu. Za
příplatek je dále možné využít sauny či masáží. V lobby hotelu je k dispozici internet, prádelna, půjčovna
aut, zdravotnická služba a obchůdky se suvenýry a zbožím denní potřeby. Tento hotel je vhodný jak pro
rodiny s dětmi tak pro svatební cesty ba dokonce pro uspořádání svatebních obřadů. Velikou předností
hotelu je pak jeho lokalita na samém konci města Varadero a začátku hlavní plážové zóny. Z hotelu se
můžete pěšky vydat na procházku městem, návštěvu nedalekého parku "Josoné", nejživější ulice Varadera
"Calle 62" či po tržišti na "Ave 1ra".

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Sekretářské služby

Dětský koutek

Internetové připojení

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Praní prádla

Žehlení prádla

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO

3,7 km

VARADERO - DELFINÁRIUM

8,1 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

120,0 km

