Image not found or type unknown

Hotel Melia Peninsula Varadero
Varadero, Cuba

Descriere Hotel Melia Peninsula Varadero 5*, Varadero, Cuba
CUBA - VARADERO ALL INCLUSIVE
PACHETE 9 ZILE / 7 NOPTI + ZBOR INCLUS DIN MADRID
TAXA DE AEROPORT INCLUSA + BONUS: Asigurare medicala + storno!

Faceti cunostinta cu hotelul Meliá Peninsula Varadero!
Acest club-resort din clasa lux se află la Varadero, chiar pe plaja cu nisip, într-o zonă liniștită. Cele mai apropiate locuri
de făcut cumpărături se află la cam 8 km.
Clienții se vor simți ca acasă în cele 5 suite și cele 586 de camere duble, personalul prietenos stă la dispoziție la
recepția din zona de primire. În seiful hotelului se pot păstra lucrurile de valoare ale clienților. În zonele comune,
clienții au la dispoziție acces Wi-Fi. Un magazin de suveniruri și alte magazine oferă distracție la cumpărături. Hotelul
deluxe are o grădină frumoasă și un loc de joacă. Printre celelalte facilități ale locului de cazare se numără o sală de
jocuri. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu îl pot parca în parcarea unității de cazare. Printre alte servicii se
găsesc un serviciu de îngrijire a bebelușilor, servicii de bonă, room-service, un serviciu de spălătorie și un coafor.
3 piscine exterioare promit împrospătare și înviorare. De asemenea există bazine pentru copii. O cadă cu hidromasaj
îmbie la relaxare, iar barul piscinei/snack-barul oferă forțe noi între sesiuni. Clienții își pot savura concediul pe terasa
însorită cu șezlonguri și umbrele. Hotelul oferă un program foarte cuprinzător de sporturi în aer liber, cu ciclism/ciclism
montan, tenis, boccia, volei de plajă, volei, baschet, minigolf, partide de golf și tir cu arcul, iar contra cost pescuit. Și
iubitorii sporturilor acvatice se vor simți minunat datorită unor activități precum windsurfing, hidrobicicletă, canoe,
iahting, catamaran, caiac, snorkelling, scufundări subacvatice și aerobic în apă. La locul de cazare cu o sală de fitness,
tenis de masă, badminton, biliard, un joc de darts, yoga, aerobic și handbal, clienții pot alege dintr-o serie
cuprinzătoare de activități sportive în interior. În unitatea de cazare sunt propuse diverse oferte de relaxare, ca de
exemplu spa, saună, baie de aburi, hamam, salon de înfrumusețare și terapii prin masaj. Alte oferte de petrecere a
timpului liber includ un program de recreere, muzică live, o discotecă, un miniclub și o minidiscotecă.

Servicii incluse
- AVION DIN MADRID ( ZBOR DIRECT )
- TAXE DE AEROPORT (170 euro/pers)
- CAZARE 7 NOPTI CU ALL INCLUSIVE
- TRANSFERURI, ASISTENTA
- TAXA DE VIZA ( 25$ / pers)
- BONUS ! ASIGURAREA DE CALATORIE (obligatorie!)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:06)

Servicii neincluse
- transport avion pana la/de la Madrid, cazari suplimentare la Madrid, alte servicii suplimentare

Informatii utile
CONDITII DE INSCRIERE :
-

avans min. de 30% din pretul excursiei

-

diferenta de 70%, se achita cu 30 de zile inainte de data plecarii

-

turistul va incheia cu agentia « Contractul de prestari servicii turistice

NOTA:
1. Oferta este valabila in limita locurilor disponibile, atat la zbor cat si la cazare, in momentul solicitarii; in cazul in care
clasa de rezervare la biletul de avion sau locurile la cazare sunt epuizate, agentia va oferi alternative cat mai apropiate
ca buget si confort de varianta initiala.
2. Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este
raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul
excursiei;
3. Tarifele nu sunt valabile in perioadele in care se desfasoara evenimente speciale (targuri, expozitii, sarbatori locale).
4. Tarifele pentru camere triple, precum si reducerile pentru copii se vor comunica la cerere.
5. Oferta se bazeaza pe un tarif preferential de bilet de avion, care impune conditii speciale de rezervare si emitere.
Deoarece taxele de aeroport pot fi schimbate de catre compania aeriana in orice moment, valoarea acestora este
cotata separat de tariful de baza.
6. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile locale.
7. Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie.Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate
solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra
lor
8. Asigurarea medicala este obligatorie ptr Cuba!
9. Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu

Tipuri servicii
Charter
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
All inclusive
Insotitor de grup
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:06)

Gym fitness area
Shared lounge tv area
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Balcon in toate camerele
Baie privata
Dus
Halat de baie
Prosoape
Card magnetic de acces
Seif
Papuci
Frigider

Tematica
Familie
Plaja
Exotic
Sf. Valentin
1 Martie
8 Martie

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:06)

