Kuba

Memories Varadero ****

Kód: VRA20035
Poloha: Hotel v koloniálním stylu se nachází přímo u pláže asi 15 km od centra Varadera. V případě příletu do Havany je
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
Vybavení hotelu: Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 9 restaurací (z toho 8 `a la carte – italská, karibská, japonská,
francouzská, mexická, středozemní, kreolská a s mořskými plody). Francouzská restaurace pouze pro klienty Diamond
Clubu. Dále je k dispozici 8 barů (z toho 1 na pláži, 2 u bazénu, 2 snack bary), 4 bazény (z toho 2 pro děti), jacuzzi a několik
obchodů.
Popis pokojů:
DRX: klimatizace, koupelna/WC, TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), minibar, vysoušeč vlasů a balkon nebo terasa. Na
vyžádání možné rezervovat suite.
DRDCX: viz DRX, navíc služby Diamond Clubu.
Maximální obsazenost
Dvoulůžkový pokoj (DRX/DRDCX): 3 dospělí, 2 dospělí + 2 děti
Dítě do 12 let
Pláž: Hotel leží přímo u písečné pláže, lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma).
Strava: all inclusive.
Popis All Inclusive: Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Možnost večeří v restauracích á la carte (nutná rezervace
předem), francouzská restaurace pro členy Diamond Clubu. Alkoholické, nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby a
některých originálních značek. Minibar (doplňován vodou). Občerstvení formou snacku po celých 24 hodin
Diamond Club:
Soukromý check-in a check-out
Separátní část pláže
Early check-in a late check-out (dle obsazenosti)
Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje)
Výběr z prémiových nápojů
Separátní část v bufetové restauraci
Sleva 15% na služby spa
Aktivity pro děti: 2 dětské bazény, brouzdaliště, hlídání dětí (za poplatek), miniklub (do 4 let), dětský klub (5–12 let).
Sportovní vyžití: Zdarma: nemotorizované vodní sporty (katamarán, windsurfing, šlapadla, šnorchlování, úvodní lekce
potápění), 3 tenisové kurty, plážový volejbal, fitness. Za poplatek: motorizované sporty.
Zábava: Animační program, diskotéka.
Wellness: Za poplatek: masáž
Používané platební karty: VISA, MC (pouze kreditní karty vydané mimo USA).
Internetové připojení: Za poplatek.
Internetová adresa hotelu: http://www.memoriesresorts.com/
www.settour.cz/detail/492
tel.č.: 371 001 001

email: sales@settouronline.cz

