VILLA BELLARENA ****
Destinace: Kuba - Isla de la Juventud / Cayo Largo

Hotel Villa Bellarena se nachází 8 km od mezinárodního letiště Vilo Acuňa a je součástí hotelového
komplexu Bella Isla Resort, jež se nachází v jeho těsné blízkosti a jehož služby jsou plně k dispozici všem
ubytovaným klientům hotelu Bellarena. Pro snadný přesun lze využít hotelových elektrických vozíků, jež
mezi oběma hotely pendlují každých 30 minut. Vila Bellarena má vlastní recepci, bazén, vířivky, restauraci
a bar. V celém areálu se nachází 45 dřevěných komfortních vilek. Vybavení vil se liší dle kategorie a počtu
ubytovaných klientů. Všechny vilky jsou klimatizované, s vlastním sociálním zařízení, satelitní TV,
bezpečnostním trezorem, minibarem, vysoušečem vlasů a telefonem. Hotel Bellarena má příjemnou
dřevěnou restauraci, v níž se v rámci programu All Inclusive servírují snídaně, obědy a večeře. K
občerstvení (svačiny a nápoje) v průběhu dne (07:00 - 01:00) poslouží snack bar u bazénu. Klienti se
rovněž mohou vozíky přemístit na vedlejší pláž "Playa Capricho" (2 minuty jízdy) a zde využít snack baru
"Ranchon los Pinos" (10:00-16:00) nebo o minutu dále vzdálenému baru a bazénu "Iguana" - pouze pro
dospělé osoby nebo posedět u baru "Daiquiri" hotelu Bella Isla, jež je k dispozici 24 hodin denně. Pro
zpestření pobytu lze využít veškerých služeb hotelu Bella Isla - sportovní vyžití - bazény, tenis, stolní tenis,
volejbal, vybavené fitness centrum, miniklub pro děti nebo wellness centrum. Probíhají zde bohaté denní i
večerní animační programy. Lze zde nakoupit suvenýry či zboží denní potřeby, zapůjčit automobil či zajistit
zajímavé exkurze. Přístup k wifi je výhradně ve veřejných prostorách a za poplatek v obou hotelech. K
dispozici je i směnárna, praní prádla a zdravotnická služba s lékárnou. Lehátka a slunečníky u bazénu i na
pláži jsou zdarma, nicméně u moře pouze v případě optimálního počasí. V případě nepřízně počasí mají
klienti možnost využít pláže Playa Capricho nebo se přepravit (za poplatek) hotelovou dopravou na pláže
Playa Paraíso či Playa Sirena, jež jsou považovány za jedny z nejkrásnějších pláží naší planety a zde se
nabízí i možnosti využít nemotorizovaných sportů - za poplatek (kajak, katamarán, šlapadla).

Aktuální počasí

30 °C

31 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Letní terasa

Internetové připojení

Hotelová doprava

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Pláž

Restaurace

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Praní prádla

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Letiště Cayo Largo - Vilo Acuña

5,8 km

Playa Paraíso

6,2 km

Želví farma

6,7 km

Potápěčské centrum Cayo Largo

6,8 km

"Vesnice" Isla del Sol

6,8 km

Marína Cayo Largo

6,8 km

Playa Sirena

7,2 km

VARADERO

172,1 km

HAVANA - LETIŠTĚ JOSE MARTI

180,3 km

