HOTELE

OCCIDENTAL CLUB CAYO GUILLERMO ****
OCCIDENTAL MIRAMAR **** (Hawana)
CENY
01.05.2015 – 31.10.2015
WYŻYWIENIE Formuła „ALL INCLUSIVE”
STRONA
www.occidentalhotels.com
Occidental CAYO GUILLERMO (kat. miejscowa )****
Położenie: Hotel Occidental Allegro Club Cayo Guillermo jest idealnym miejscem dla miłośników
przyrody w jej najbardziej czystej postaci. Znajduje się na Cayo Guillermo, małej wyspie, na północ
od Kuby, w Jardines del Rey (Ogrodach królewskich). W odległości poniżej 40 minut jazdy samochodem
od hotel znajduje się Port lotniczy Jardines del Rey.
Hotel: Hotel zbudowano w roku 1995. Został całkowicie odnowiony w roku 2013, budynek jest 1piętrowy. Na terenie obiektu znajduje się 280 pokoi. Obiekt posiada pokoje typu junior suite, pokoje
typu suite i liczne bungalowy. Hotel, położony w centrum miasta, umożliwia łatwy dostęp do miasta
oraz wszystkich jego atrakcji. Goście przyjeżdżający samochodem z pewnością docenią obecność
parkingu na miejscu.
Plaża: Piaszczysta, szeroka, oddalona od hotelu o zaledwie kilka metrów. Często bywa zwana Łodzią
Hemingwaya.
Zakwaterowanie: Pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV, telefon, sejf, minibar, suszarkę do
włosów, łazienkę i balkon / taras.
Wyżywienie: All Inclusive zawiera: wszystkie posiłki (śniadanie, lunch, obiad i przekąski) oraz
napoje takie, jak: lekkie drinki, piwo, wino, woda i drinki alkoholowe, wszystkie z lokalnych marek.
Drinki serwowane są od rana do późnego wieczora (w przybliżeniu do 22.-24.00). Do kolacji i lunchu
podawane jest wino. Goście obiektu hotel mogą liczyć na jedyne w swoim rodzaju doznania kulinarne
w mieszczących się tam 5 restauracjach.
Sport i rozrywka: Hotel oferuje korty tenisowe, mini-golf, niezmotoryzowane sporty morskie (w
tym rowery wodne i windsurfing, katamarany), pokazy, łucznictwo, klub dla dzieci oraz salę gier,
odkryty basen, centrum fitness, sala konferencyjna, kurs tenisa spa (za dodatkową opłatą) oraz
parking.
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Occidental MIRAMAR (kat. miejscowa )****
Położenie: Hotel znajduje się przy Piątej Alei, w luksusowej części nadmorskiej dzielnicy Miramar, w
odległości kilku kilometrów od starego miasta w Hawanie. W sąsiedztwie hotelu znajduje się
centrum handlowe, banki, ambasady i konsulaty.
Hotel: Hotel posiada wspaniały widok na morze. Dysponuje komfortowymi pokojami
rozmieszczonymi na pięciu piętrach. Wszystkie pokoje są przestronne, nowocześnie urządzone i
zapewniają wygodę podczas egzotycznych wakacji na słonecznej Kubie.
Zakwaterowanie: Pokoje Standard - dwuosobowe z możliwością dostawki. Do dyspozycji gości
klimatyzacja, telewizor, telewizja kablowa, telefon, radio, bezprzewodowy internet, radio, płatny
mini bar, łazienka z wanną lub prysznicem, suszarka do włosów.
Wyżywienie: BB – śniadania w restauracji El Grill serwującej potrawy z kuchni międzynarodowej.
Sport i rozrywka: Duży ładny basen z tarasem słonecznym, sauna, masaże, fitness, squash, 6 kortów
tenisowych, tenis stołowy, siatkówka, animacje, muzyka na żywo w lobby, występy orkiestry
kubańskiej.

2015
Pokój typu „standard”
Max 3 dorosłe lub
2 dorosłe + 2 dzieci
Pokój dwuosobowy
Pokój jednoosobowy
Osoba dorosła na dostawce w
pokoju dwuosobowym
Cena za dziecko na dostawce w
pokoju dwuosobowym

PLN

15.07.-24.08.2015

01.05-14.07.2015
25.08-31.10.2015

2880

2520

3540

3180

2400

2100

800

800
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Ceny obejmują: zakwaterowanie 7 noclegów w hotelu Occidental CAYO GUILLERMO, 2 noclegi w
Occidental MIRAMAR w Havanie w pierwszym i ostatnim dniu wycieczki, wyżywienie – formuła „All
inclusive”, transfery, ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna
Dodatkowo płatne: przelot samolotem + opłata serwisowa 100 zl od biletu – płatne w biurze
podróży, lub wykupiony samodzielnie przez Klienta ze strony www.businsessleisure.com.pl w
zakładce „bilety lotnicze”, koszty wymaganych wiz, podatek wylotowy (25USD/os), lokalny przelot
z Hawany do Cayo Coco (165 EUR/os).
Wizy: Obywatele polscy udający się na Kubę w celach turystycznych muszą posiadać tzw. "Kartę
turysty". Można ją otrzymać Ambasadzie Kuby w Warszawie, w cenie 22 EUR /os. plus pośrednictwo
w cenie 100 zl.
Uwagi: hotelu potwierdzana do 48 h od złożenia zamówienia. Istnieje możliwość skrócenia lub
wydłużenia pobytu według własnych preferencji.
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