GRAN PORTO REAL PLAYA DEL CARMEN *****
Destinace: Mexiko - RIVIERA MAYA

Hotel leží přímo na krásné pláži se zlatým pískem v letovisku „Playa del Carmen“. Nabízí celkem 544
klimatizovaných, moderně vybavených pokojů (Standard Room, Junior Suite, Junior Suite Ocean View,
Junior Suite Oceanfront, Family Junior Suite Oceanfront, Gran Junior Suite Beachfront Walk-Out, Gran
Master One Bedroom Suite Oceanfront) s vlastním sociálním zařízením, mini barem, kabelovou televizí,
DVD/CD přehrávačem, trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů a čajovým/kávovým koutkem. Pokoje
disponují balkonem či terasou s krásným výhledem. V hotelu je 8 restaurací (Albatros, Maria´s, Health and
Sushi Bar, Gaviotas, Il Pescatore, Parrillada Grill, Trade Winds, 24 Hr. All Inclusive Club) formou bufetu či a
la carte s nabídkou místní a mezinárodní kuchyně, dále 7 barů (Lobby Bar, Trade Winds, Maria´s Bar,
Albatros Bar, Gaviotas, II Pescatore Bar, 24 Hr. All Inclusive Club) se širokou skálou alkoholických i
nealkoholických nápojů. Naleznete zde také venkovní bazény s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, dětský
klub pro děti od 4 do 12 let, T-Zone club od 12 do 17 let, Jacuzzi, saunu, fitness a wellness centrum, lázně
– „Spa Real“ s nabídkou masáží a nejrůznějších procedur pod dohledem odborného personálu. Dále
disponuje směnárnou, prádelnou, úschovnou zavazadel, business centrem, konferenčními místnostmi,
službou hlídání dětí, lékařskou službou, internetem, parkovištěm, půjčovnou aut a kol, obchodem se
suvenýry, butikem – „Real Bazar“ a room sevisem – 24 hodin denně. Nechybí zde ani zázemí pro sportovní
vyžití, jako je stolní tenis, šipky, kulečník, tenis, golf či vodní sporty – potápění, šnorchlování, windsurfing a
mnoho dalších. V hotelu se uskutečňují denní i noční animátorské programy s živou hudbou, diskotéky a
jiné programy pro děti a dospělé.

Aktuální počasí

29 °C

28 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Golf

Půjčovna kol

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ CANCÚN

56,6 km

