Sandos Caracol Eco Resort 5*
Cancun

Descriere Sandos Caracol Eco Resort 5* 5*, Cancun

Sandos Caracol Eco Resort&Spa 4
Riviera Maya
A
 sezare: Se afla chiar pe plaja cu nisip fin (pe alocuri cu bucati de corali, este
recomandata folosirea papucilor de baie). Playa de Carmen la cca. 7 km. Transferul de la
aeroport cca. 50 min.
Dotari: Hotelul amanejat într-un stil local dispune în total de 778 camere în cladiri cu 3
nivele, si de 218 camere în partea Select Club. La dispozitia oaspetilor stau un hol cu
receptie, 3 restaurante bufet, 3 restaurante a'la carte (mediteranean, asiatic si
steakhouse), snack-bar, 10 baruri si magazine, care sunt despartite de cladiri de o
padure tropicala cu lagune si pesteri. În gradina superba sunt 3 piscine cu apa dulce.
Sezlonguri, prosoape si umbrele de soare gratuite la piscina si pe plaja.
Categorisire locala: 5*.
Camere standard: dotate cu dus, WC, uscator de par, minibar, seif, TV cablu,
ventilator, aer conditionat si balcon cu vedere spre gradina. Se pot rezerva si camere cu
vedere spre mare, fara balcon.
Camere De-Luxe: amenajate asemanator camerelor standard, dar mai spatioase, cu
jacuzzi si canapea, cu vedere spre gradina sau piscina.
Junior-suite: amenajate asemanator camerelor standard, cu pat Kingsize, cu jacuzzi si
canapea, cu vedere spre gradina si terasa mare. În caz de rezervare de camera single,
cazarea se face în camera dubla în toate cazurile.
Sport: Aerobic, canoe, sala de fitness, echipament de snorkeling, 1x pe sedere lectii de
scufundari la piscina, 2 terenuri de tenis cu nocturna, volei si surf. Contra cost:
catamaran, scufundari (PADI) si teren de golf cu 18 gauri (Playacar Golf Course, la cca.
20 min. cu masina).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.09.2021 22:54)

Wellness : În centrul wellness sauna, jacuzzi si baie cu aburi.
Copii: Piscina pentru copii, baby-club (2-4 ani), mini-club (4-12 ani), tini-club (13-17 ani)
si teren de joaca. Contra cost Babysitter-service.
Distractie: Programe cu animatori ziua si seara, respectiv discoteca.
Altele: Hotelul-eco a fost construit conform celor mai înalte standarde ecologice, si
functioneaza cu surse de energie alternative.
În caz de rezervare de camere De-Luxe sau Junior Suite 15% reducere în centrul
wellness, 10% reducere din pretul sporturilor nautice cu motor.
All Inclusive: Pensiune completa (fiecare masa in sistem bufet). Cina se poate servi si în
restaurantele a'la carte, cu rezervare in prealabil. Snackuri, racoritoare, bauturi locale
gratuite toata ziua. Minibarul se completeaza cu bauturi din doua în doua zile.
Servicii incluse
·

9 Nopti cazare cu all inclusive;

·

Transfer privat aeroport-hotel-aeroport;

·

Bilete de avion si taxele de aeroport;

·

2 Bagaje de cala de 23 kg/bagaj/pers;

Servicii neincluse
·

Asigurare medicala si sorno-112 Ron

Informatii utile
-Pasaport valabil minim 6 luni de la parasirea Mexicului;
-Bilet de avion dus-intors;
-Dovada serviciilor de cazare si masa-Voucher Hotel;
-Asigurare medicala care include si situatia de Covid 19
Mai multe informatii aci: CONDITII DE CALATORIE MEXIC
ITINERARIUL DE ZBOR:

1LH1343S 23MAR 2*BUDFRA DK2 0640 0825 23MAR E 0 32N N 2LH514S 23MAR 2*FRACUN DK2 1045
1650 23MAR E 0 343 M 3LH515S 02APR 5*CUNFRA DK2 1715 1050 03APR E 0 343 M 4LH1338S
03APR 6*FRABUD DK2 1220 1355 03APR E 0 32A N

Tipuri servicii
Charter
Transfer

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.09.2021 22:54)

Cazare
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina
Piscina exterioara
Sala de conferinte
Centru business
Gym fitness area

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Frigider

Tematica
All inclusive
Wellnes spa
Hotel family

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.09.2021 22:54)

