La Pacha ***

Starší hotel priamo v centre mesta so službami all inclusive má 258 izieb pozostávajúcich z
11 budov, kde má každá izba balkón alebo terasu. Všetky izby sú vybavené satelitnou TV,
ktorá je individuálne ovládateľná, klimatizáciou, sprchou, WC, telefónom, sušičom vlasov,
minibarom a sejfom. Hotel má vlastnú peknú piesočnatú pláž s ležadlami a slnečníkmi
zadarmo, potápačským centrom, animačným tímom a barom priamo na pláži. V hoteli je
niekoľko reštaurácií, 3 bary, diskotéka, menší detský aquapark s 3 šmykľavkami, miniklub
a detské ihrisko, nákupná arkáda , fitnes centrum so salónom krásy a banka. Wifi- pripojenie
je na recepcii zadarmo. Priama blízkosť nákupných možností je výhodou pre tých, ktorí chcú
využiť nočný život centra.pred hotelom sa pravidelne organizujú večerné vystúpenia. Hotel
odporúčame mladým ľudom, ktorí vyhľadajú nočný život a nákupy.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba : dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1
dieťa
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia "ALAA EL DEIN "
RAŇAJKY
- zahŕňa raňajky formou bufetu, kávu, čaj

od 07:00 do 10:00

OBED :
od 13:00 do 15:00
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne
alkoholické nápoje, káva a čaj

rozlievané

VEČERA
od 19:00 do 22:00
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne
alkoholické nápoje, káva a čaj

rozlievané

A la carte reštaurácie
Talianska reštaurácia „CASA RUSTIKA“
- servíruje talianske jedlá na obed alebo večeru (možnosť zmeniť obed alebo večeru
formou bufetu so zľavou 25%, rezervácia nutná 1 deň pred)
Čínska reštaurácia „CHINA TOWN“ možnosť zmeniť obed alebo večeru formou bufetu so
zľavou 25%, rezervácia nutná 1 deň pred)
BARY:

LOBBY BAR
POOL BAR
BEACH BAR
DISCO CALIGULA

otvorený 24 hod
od 10:00 do západu slnka
od 10:00 do západu slnka
od 23:00 do 04:00

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch
Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Ibištekový čaj, Minerána voda
čaj, káva , miestne pivo a víno , whisky , rum, ouzo a vodka
zmrzlina iba pre deti od 16:00-17:00
pol hodina biliardu na izbu/na týždeň
Wi-Fi na recepcii zadarmo
SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•

všetky zahraničné alkoholické nápoje
všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské, pivo (fľaše/poháre), čerstvé
džúsy
Wi-Fi spoplatnená 2USD/deň, 8USD /týždeň
špeciálna káva (Espresso, Cappuccino, Café latte) v Le Café Trottoir
A la carte reštaurácie (Casa Rustika, China town, nápoje na diskotéke)
Spa služby
MOŽNOSŤ POSKYTNUTÝCH ZĽIAV V HOTELI

25% zľava na „Casa Rustika a „ China town "
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA
WEB STRÁNKA:

www.lepacharesort.com

