MEMORIES JIBACOA (16+) ****
Destinace: Kuba - Jibacoa

Hotel se nachází na půli cesty mezi Havanou a Varaderem, přímo u krásné písečné pláže „Arroyo Bermejo
Beach“. Svým hostům nabízí celkem 250 klimatizovaných pokojů (240 Standard Rooms, 10 Suites)
rozmístěných do 18-ti dvoupatrových budov s vlastním sociálním zařízením, minibarem, satelitní TV,
trezorem, telefonem, rádiem, vysoušečem vlasů, žehlící soupravou a čajovým/kávovým koutkem. Všechny
pokoje disponují balkonem či terasou s krásným výhledem do zahrady, na bazén či oceán. V hotelu se
nachází 4 restaurace – „Los Girasoles“ hlavní restaurace formou bufetu (snídaně, obědy, večeře),
„Martino´s“ a la carte restaurace s nabídkou italských pokrmů, „La Taberna“ a la carte s mezinárodní
kuchyní, Restaurant bar - „El Ranchón“ – grilované pokrmy u pláže, „Snack bar Deli“ – jež je hotelovým
hostům k dispozici 24 hodin denně, dále 5 barů (Pool Bar, Beach Bar, Lobby Bar, Piano Bar, Taberna Bar,
Salón Azul Bar) se širokou škálou alkoholických i nealkoholických nápojů. Naleznete zde také venkovní
bazén s lehátky, 2 vířivky, hernu, fitness a wellness centrum s nabídkou masáží pod dohledem školeného
personálu. Hotel dále disponuje směnárnou, prádelnou, úschovnou zavazadel, lékařskou službou, obchody
se suvenýry, konferenční místností, internetem za poplatek, půjčovnou aut, parkovištěm a room servisem.
Nechybí zde ani zázemí pro sportovní vyžití jako je stolní tenis, šipky, kulečník, fotbal, tenis, volejbal,
basketbal či vodní sporty na místní pláži – potápění, šnorchlování, windsurfing, vodní kolo, jízda na
katamaránu nebo kajaku a mnoho dalších. V hotelu se uskutečňují denní i noční tematické programy s
živou hudbou, taneční show a diskotéky. Tento resort je ideálním místem pro ty z Vás, co milují klid a
krásnou panenskou přírodu, kterou nabízí národní park „Valle Yumurí“, který de facto obklopuje toto
rekreační středisko. V tomto resortu je umožněno ubytování pouze osobám starším 16-ti let.
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Praní prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

HAVANA - CENTRUM

54,4 km

VARADERO

54,9 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

63,0 km

