Craciun 2019 si
Revelion 2020 in
Varadero, Cuba- Cazare
7 nopti la hotel
Sunbeach 3*
Havana, Cuba

Descriere Craciun 2019 si Revelion 2020 in Varadero, Cuba- Cazare 7 nopti la
hotel Sunbeach 3* 3*, Havana, Cuba
DESCRIEREA HOTELULUI Sunbeach Grand Hotel 3*
În centru Varadero, Cuba, veți găsi Sunbeach Grand Hotel. Este o stațiune de trei stele aflată la doar 70 de metri de
marea Caraibelor, a cărei briză blândă înconjoară orașul. Este un hotel cu o lungă listă de conforturi pentru creaturi și
suplimente suplimentare.
Pentru cei care optează pentru planul all-inclusive, hotelul va include lecții de scufundări pentru începători. Sporturi,
cursuri de dans și diverse programe de divertisment pentru copii și adulți; doar câteva dintre celelalte servicii oferite la
Sunbeach.
Ba mai mult, cei care aleg all inclusive se vor bucura de mâncare și băutură nelimitată în toate restaurantele, barurile,
mini-barurile, cum ar fi lobby-ul, clubul de noapte și, în final, în toate facilitățile hotelului la un preț fix. Toate activitățile
sportive și divertismentul oferit de hotel sunt de asemenea incluse.
LOCALIZARE HOTEL
Hotelul Sunbeach este situat în cea mai aglomerată zonă a Varadero din Peninsula Hicacos. Situat la 70 m de plajă, la
20 km de Aeroportul Internațional Varadero și la 2 km de centrul orașului. Orașul Havana se află la 135 km de acest
hotel.
Orașul Cárdenas este la 16 km, Marina Dársena, 3,5 km și Centrul Internațional de Scufundări Acua Marlin la doar 1,5
km.
DESCRIEREA CAMERELOR
Hotelul, construit în anii '60 și renovat în urmă cu un deceniu, a devenit o unitate emblematică din oraș, cu un total de
272 de camere. Toate camerele au apă caldă și rece, un seif și două paturi individuale.
- Cameră standard: Toate camerele au apă caldă și rece, un seif și două paturi individuale. Alte facilități comune includ
aer condiționat și baie privată. Camera poate găzdui până la două persoane.
- Cameră standard cu balcon: cu aceleași caracteristici ca camera precedentă, dar cu vedere. Există un total de 107
camere cu balcon sau terasă. Camera poate găzdui până la două persoane.
Toate camerele pot găzdui două persoane, în afară de 10 camere care au și o canapea extensibilă și, prin urmare, pot
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găzdui până la trei persoane.
INFORMAȚII DESPRE RESTAURANTUL DIN SUNBEACH
Oaspeții se pot bucura de o gamă variată de preparate culinare în timpul șederii lor la hotelul Sunbeach, datorită
restaurantului său specializat, restaurantului în stil bufet, barului de la piscină și barului din hol. Bucătăria
internațională și cubaneză sunt disponibile pe toate meniurile.
Oaspeții pot încerca mâncărurile noastre cu pește și fructe de mare în cadrul minunatului restaurant Nautilus. Barul
Pilar este locul ideal pentru a vă distra și a bea în timp ce vă bucurați de vederi magnifice, iar Snack Bar este perfect
pentru puțin ceva lângă piscină

Servicii incluse
Zbor Madrid- Havana si retur;
Asigurare de calatorie;
Taxe de aeroport;
Transfer de la aeroportul din Havana la hotel si invers;
Cazare la hotelul

Sunbeach Grand Hotel 3* ;

Tip de masa: all inclusive.

Servicii neincluse
Orice activitate sau serviciu neinclus in program.

Informatii utile
Orar de zbor
13:10 Vin 20/12 (MAD) Madrid - 17:30 Vin 20/12 (HAV) La Habana
Retur
19:50 Vin 27/12 (HAV) La Habana - 10:10 Sâm 28/12 (MAD) Madrid

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Charter
Circuit
Zbor
Transfer
Acomodare
Masa
All inclusive
Activitati

Facilitati proprietate
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Wifi
Parcare
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon in unele camere
Baie privata
Dus
Halat de dus
Prosoape
Uscator de par
Seif
Papuci
Detector de fum
Frigider

Tematica
Familie
Plaja
Spa
Exotic
Anul nou
Craciun
Luna de miere

Oferte Craciun 2019 si Revelion 2020 in Varadero, Cuba- Cazare 7 nopti la
hotel Sunbeach 3* 3*, Havana, Cuba
Tip oferta
Camera dubla, masa : All Inclusive, Zbor din MADRID,
taxe si asigurare incluse

Perioada
20.12.2019 28.12.2019

Craciun 2019 - Cazare 7 nopti la hotel Sunbeach 3*,
Varadero, Cuba
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Pret
2 498.00 EUR
8 nopti
2 adulti

Tip oferta
Camera dubla, masa : All Inclusive, Zbor din MADRID,
taxe si asigurare incluse

Perioada
22.12.2019 30.12.2019

Pret
2 650.00 EUR
8 nopti
2 adulti

Craciun 2019 - Cazare 7 nopti la hotel Sunbeach 3*,
Varadero, Cuba
Camera dubla , masa : mic dejun, Zbor din MADRID,
taxe aeroport si asigurare incluse

27.12.2019 04.01.2020

3 100.00 EUR
8 nopti
2 adulti

Revelion 2020 - Cazare 7 nopti la hotel Sunbeach 3*,
Varadero, Cuba
Camera dubla , masa : mic dejun, Zbor din MADRID,
taxe aeroport si asigurare incluse

29.12.2019 06.01.2020

Revelion 2020 - Cazare 7 nopti la hotel Sunbeach 3*,
Varadero, Cuba
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3 160.00 EUR
8 nopti
2 adulti

