COPACABANA 3***/KAWAMA ***
Destinace: Kuba - KOMBINACE HAVANA/VARADERO

Hotel Be Live City Copacabana 3* (PRVNÍ 3 NOCI V HAVANĚ)
Tento hotel se nachází přímo u moře v rezidenční čtvrti „Miramar“ a skládá se z celkem 168 pokojů (z
nichž 4 jsou vyšší kategorie – suites) se sociálním zařízením, klimatizací, trezorem, vysoušečem vlasů,
satelitní TV a telefonem. Pro občerstvení hostů slouží dvě restaurace. Snídaně jsou podávány v bufetové
restauraci „El Tucan“ a la carte restaurace „D´Porto“ nabízí italskou kuchyni. K občerstvení dále poslouží
dva bary – lobby bar a bazénový snack bar „Caipirinha.“ Hotel disponuje Wi-Fi v lobby hotelu za poplatek,
směnárnou, obchodem se suvenýry, prádelnou, krásným bazénem s přístupem do moře a tenisovým
kurtem. Svým hostům nabízí večerní zábavní programy. V prostorách hotelu byla po dvaceti letech
znovuotevřena slavná havanská diskotéka „Ipanema“, pro hotelové hosty zpřístupněna zdarma. V hotelu
se rovněž nachází centrum potápění. Přímo od hotelu jezdí turistický autobus do centra města. Letiště je
vzdáleno pouhých 20 km, věhlasný kabaret „Tropicana“ 5 km a "Acuario Nacional de Cuba" s delfináriem
pouhých 200 m od hotelu. Copacabana je jedním z mála havanských hotelů s přímým přístupem do moře.
Hotel Club Kawama 3* (ZBYTEK NOCÍ NA VARADERU)
Club Kawama se nachází v poklidné přední části poloostrova. Byl založen již v roce 1930 a patří

k historicky nejvýznamnějším hotelům na Varaderu, kompletní rekonstrukcí prošel v roce 2000. Jeho název
pochází ze slova „Caguamas“, což jsou mořské želvy, které kladly na zdejších plážích vajíčka. Hotel leží jen
několik desítek metrů od krásné bílopísčité pláže a je obklopen tropickou zahradou s kokosovými palmami.
Disponuje 336 klimatizovanými pokoji (z nichž 107 pokojů je vyšší kategorie) s vlastním sociálním
zařízením, vysoušečem vlasů, minibarem, satelitní TV, trezorem a telefonem. Balkonem disponují pouze
pokoje vyšší kategorie. V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „La
Tasca“ nebo v některé ze dvou specializovaných a la carte restaurací (nutná rezervace). V areálu je k
dispozici 5 barů, včetně baru přímo na pláži. Bazénový snack bar „El Dorado“ je k dispozici hotelovým
hostům 24 hodin denně. Hotel má pěkný bazénový komplex a brouzdaliště pro děti (s lehátky a slunečníky
zdarma), wellness centrum s masážemi, miniklub s celodenním programem pro děti od 4 do 12 let.
Nechybí zde aerobik, kurzy tance, španělštiny nebo potápění, animace, živá hudba, každovečerní
představení a diskotéka „Kawama“. Na hotelové pláži je možné využít široké škály vodních sportů,
například šnorchlování, surfování, kajak nebo plavbu katamaránem. Pro sportovní vyžití jsou k dispozici
tenisové kurty, stolní tenis, kulečník, plážový volejbal, vodní pólo nebo stolní hry jako domino, karty či
šachy. Hotel má směnárnu, WIFI internet připojení v lobby hotelu (za poplatek), hlídané parkoviště,
prádelnu, zdravotnickou službu a obchůdky se suvenýry či zbožím denní potřeby. Pár metrů od hotelu se
nachází lékárna či autopůjčovna. Nedaleko od hotelu je zastávka autobusu, kterým se můžete za poplatek
5 CUC po celý den pohybovat po Varaderu.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Parkoviště v dosahu

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Půjčovna kol

Pláž

Příroda

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Internetové připojení

Bar 24 hodin

Informace o pokoji

Pokojová služba

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ - IGNACIO AGRAMONTE

402,0 km

