
  

Iberostar Bella Vista Varadero  

 
Varadero, Kuba - Havanna / Varadero / Mayabeque / Artemisa / P. del Rio 
Luksusowy resort jest idealny dla rodzin i par, ponieważ podzielony jest na różne obszary. Rodziny są zakwaterowane bliżej 
infrastruktury dla dzieci a pary znajdują się bliżej strefy wypoczynku. 
KATEGORIA LOKALNA  
5 gwiazdek 
POŁOŻENIE 
Bezpośrednie położenie przy plaży, ok. 10 minut do centrum z licznymi możliwościami rozrywki i sklepami 
WYPOSAŻENIE 
827 pokoi, budynek główny, 8 budynków bocznych, windy, serwis wymiany walut, hol z recepcją, WLAN na terenie lobby (za 
opłatą), kącik internetowy (za opłatą), restauracja bufetowa, 5 restauracji à la carte (kubańska, japońska, włoska, gourmet), 7 
barów, sklep z upominkami, amfiteatr, rozległy ogród, 2 baseny ( z tego jeden ze strefą tylko dla dorosłych), basen dla dzieci 
w parkiem wodnym, leżaki, parasole, ręczniki plażowe na basenie i na plaży w cenie 
POKÓJ 
Pokój standardowy: na 1-9 piętrze, jasny, przestronny, klimatyzacja, telewizor LCD, telefon, ekspres do kawy, minibar w 
cenie, sejf w cenie, łazienka z prysznicem i WC, suszarka, balkon lub taras 
ALL INCLUSIVE 
Śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski między posiłkami, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (w 
godzinach 10.00 – 01.00), kolacja w restauracji a la carte w miarę dostępności i z wcześniejszą rezerwacją, minibar napełniany 
codziennie wodą, napojami bezalkoholowymi i piwem 
SPORT I ROZRYWKA 
Centrum fitness, kajaki, rowery wodne, żeglowanie, katamaran, nurkowanie z rurką, siatkówka plażowa, kort tenisowy, 
miniclub ( 4-12 lat), animacje, wieczorna rozrywka. Za opłatą: masaże 
 
 
 

POBYT 11/12 DNI 

 
 
Cena obejmuje : 

1) Zakwaterowanie w hotelu w Düsseldorfie w pokoju dwuosobowym z parkingiem  (bez śniadania), transfer na trasie hotel-
lotnisko-hotel. 

2) Przelot na trasie Düsseldorf- Havana – Düsseldorf. 
3) Transfer na trasie  lotnisko-hotel-lotnisko na Kubie.  
4) Zakwaterowanie  w  hotelu - świadczenia zgodne z opisem hotelu. 
5) Nauka tańca zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 
6) Wycieczkę do Havany  zgodnie z harmonogramem wraz z biletami wstępu  

Terminy wylotu Cena Trasa Przelotu 

13.01.2018 
17.01.2018 
20.01.2018 
24.01.2018 
27.01.2018 
31.01.2018 
 

03.02.2018 
07.02.2018 
10.02.2018 
14.02.2018 
17.02.2018 
 

 
Osoba dorosła od 1650 euro 

Dziecko do 11 lat od 499 euro 

 
 

Dusseldorf- Havana- Dusseldorf 



7) Udział w kabarecie Tropicana 
8) Ubezpieczenie KL, NNW  i bagaż oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
9) Wiza (paszporty muszą być ważne minimum 6 miesięcy od licząc od daty powrotu) 


