Španělsko

Hotel Izán Cavanna ****

Kód: Delfin travel - 1213
Termíny v květnu 11 nocí - 16.990 Kč
jinak termíny po 7 nocích v rozmenzí od 14.490,- do 16.990,- .

Popis: Hotel Izán Cavanna má jedinečnou polohu na jednom z nejlepších míst mezi dvěma moři na La Manga del Mar
Menor. Vychutnejte si denně koupání v léčivé vodě “Mrtvého moře” nebo v moři Středozemním. Je jen na vás, které moře si
vyberete. Ostrůvek Isla del Ciervo (Jelení ostrov) s léčivým bahnem se nachází v pěší dostupnosti hotelu. Hotel je od letiště
San Javier vzdálen cca 40 km.
vybavení a servis:
397 pokojů
přímý vstup na pláž laguny Mar Menor
centrum zdraví – terapie léčivým bahnem z Mar Menoru (zábaly a masáže pro naše klienty se slevou 10%)
vnitřní bazén (povinné jsou koupací čepice a přezůvky)
venkovní bazén
terasa na slunění s lehátky + travnatý prostor pro odpočinek nebo opalování
půjčení ručníků (za poplatek 1 € + vratná záloha 10 €; výměna ručníku: nevratný poplatek 1 €)
sauna (za poplatek)
kosmetika a kadeřnictví (za poplatek)
restaurace
bar
klimatizované společenské prostory
Wi-Fi zdarma
v blízkém okolí hotelu dále naleznete kavárny, obchody a obchůdky se suvenýry, lékárnu a autobusovou zastávku
POKOJE: Hotel svým klientům nabízí 2-3 lůžkové prostorné a pohodlné pokoje s balkónem. Vybavení pokoje: koupelna s
WC, fén, satelitní TV, klimatizace/ topení, fén, minilednička, telefon, trezor (za poplatek)
Stravování: polopenze, je možné přikoupit plnou penzi
PLÁŽ: Vzdálenost od hotelu na písečnou pláž s pozvolným vsupem do laguny Mrtvého moře je 0 m, na pláž Středozemního
moře cca 250 m. K dispozici jsou slunečníky a lehátka (za poplatek).
AKTIVITY: V areálu hotelu je klientům k dispozici venkovní bazén s brouzdalištěm, terasou na slunění s lehátky, travnatý
prostor pro odpočinek nebo opalování a vnitřní bazén. Exkluzivně pro klienty ZDARMA vstup do vnitřního bazénu během
celého pobytu! V datech od 31.5. do 16.9. 2017 je vnitřní bazén uzavřen (povinné jsou koupací čepice a přezůvky, k
pořízení také na místě /čepice 2 Euro*/).
* Uvedený poplatek je orientační.

léčivá relaxace ve vodách a bahně mořské laguny Mar Menor
wellness procedury v širokém okolí (za poplatek)
tenisové kurty (za poplatek)
kulečník (za poplatek)
denní a večerní animační program (dle období)
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