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

Tento hotel je umístěn přímo na krásné bílopísčité pláži. Má celkem 591 klimatizovaných pokojů (510
Standard Rooms, 20 Family Standard, 36 Standard Superior, 10 Family Junior Suites, 5 Suites) s vlastním
sociálním zařízením, minibarem, satelitní TV, CD přehrávačem, telefonem, trezorem, vysoušečem vlasů,
žehlící soupravou a čajovým/kávovým koutkem. Pokoje disponují balkonem či terasou s pěkným výhledem.
V rámci programu ALL INCLUSIVE je hotelovým hostům k dispozici 6 restaurací (bufetová restaurace
„Palma Real“, nebo a la carte restaurace „La Laguna“ – u pláže, „La Góndola“ specializující se na italskou
kuchyni, francouzská restaurace „Le Bistro“, japonská „Sakura“ nebo na místní kuchyni specializovaná
restaurace „Tocororo“, dále k občerstvení poslouží 6 barů (Arrecife, Chiringuito, Lecuona Lobby Bar,
Principito snack Bar, Salsa Café, Saoco) se širokou škálou alkoholických i nealkoholických nápojů. Bary
„Saoco“ a „Lecuona“ jsou hotelovým hostům k dispozici 24 hodin denně. Ke zpříjemnění pobytu dále
poslouží 3 bazény se sladkou vodou (z nichž 2 bazény jsou pro děti) s lehátky a slunečníky zdarma, „Baby
Club“ a „Mini Club“ s celodenním programem pro děti, dále salon krásy, kadeřnictví, fitness a wellness
centrum s nabídkou masáží a procedur pod dohledem odborného personálu. Hotel dále disponuje
směnárnou, prádelnou, úschovnou zavazadel, parkovištěm, půjčovnou aut, obchody se suvenýry,
lékařskou službou, knihovnou, v lobby hotelu internetem za poplatek a room servisem – 24 hodin denně.
Nechybí zde ani zázemí pro sportovní vyžití jako je tenis nebo volejbal, plážový fotbal, šipky, kulečník a
vodní sporty – potápění, šnorchlování, windsurfing, jízda na katamaránu či kajaku a mnoho dalších.
V hotelu se uskutečňují denní i noční tematické programy s živou hudbou, diskotéky, lekce tance či kurzy
španělštiny. Jedná se o hotely vhodný pro rodiny s dětmi.

Aktuální počasí

24 °C

26 °C

Informace o hotelu
Sekretářské služby

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Pláž

Restaurace

Potápěčské centrum

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Praní prádla

Žehlení prádla

Bar 24 hodin

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

VARADERO - DELFINÁRIUM

4,3 km

VARADERO - GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VCHOD

8,8 km

VARADERO

16,1 km

VARADERO - MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

35,3 km

