
SOL SIRENAS CORAL**** KUBA VARADERO

Základní informace: Hotelový resort v tropické zahradě leží přibližně 2 km od centra Varadera. V 
případě příletu do Havany je doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.

Vzdálenosti: 0 m: Vzdálenost k pláži; 150 min: Doba transferu z letiště do hotelu 

Pláž: Přímo u písečné pláže. Lehátka a slunečníky zdarma, ručníky oproti kauci.

Vybavení hotelu: Komplex tvoří dvě části – Sol Sirenas a Sol Coral. Každá má svoji vlastní recepci, hosté 
využívají služby obou částí. K dispozici jsou 4 restaurace, snack, 7 barů, několik obchodů, směnárna, 
konferenční místnost, půjčovna automobilů. V zahradě 3 bazény, terasa s lehátky, slunečníky a ručníky 
zdarma.

Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
Klimatizace 
Recepce, Přístup k Internetu 
Lobby, Konferenční místnost 
Restaurace v objektu(á la carte) , Bar(y) , Směnárna 

Pokoje: DR: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč vlasů) 
klimatizace, minibar (doplňován vodou), TV/sat., 
telefon s přímým vytáčením , trezor a balkon/terasa.

Strava: Viz program all inclusive.



Popis All Inclusive
•Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
•Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
•Večeře v restauracích á la carte (nutno předem zarezervovat, omezeno kapacitou)
•Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby
•Nemotorizované vodní sporty na pláži (windsurfing, kánoe, katamarány, šnorchlování, šlapadla)
•Tenis (osvětlení za poplatek), volejbal, basketbal, aerobik, fitness, sauna
•Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)

Sport a zábava

Sportovní vyžití

•Zdarma: viz program all inclusive.
•Za poplatek: motorizované sporty, kola, 
golf – golfové hřiště 2 km od hotelu.

Zábava Animační program.

Wellness
Za poplatek: Masáže, salon krásy

Lehátka u bazénu
Zábavní program 
Spa, Welness, Thalasso - v hotelu 
Plážový volejbal 
Katamarán 
Tenis 
Jízda na kolech/horských kolech 
Slunečníky u bazénu 
Dětský klub 
Spa 
Vodní sporty 
Kanoe 
Aerobik 
Terasa na opalování 
Zahrada 
Sauna 
Windsurfing 
Šlapadlo 
Posilovna 

Používané platební karty VISA, EC/MC.
Internetové připojení

•Za poplatek: internetový koutek v lobby.

http://www.meliacuba.com/ 

http://www.meliacuba.com/
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