Sandos Playacar 5*
Cancun

Descriere Sandos Playacar 5* 5*, Cancun
SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT & SPA 5*
Cancun
Localizare: Amplasat direct pe o plaja larga, cu nisip alb, usor în panta si într-un areal
tropical din Playacar. La Playa del Carmen, cu numeroasele sale baruri, restaurante,
magazine cu suveniruri si boutique-uri, se ajunge în 5 minute cu masina. Iar de aici veti
gasi zboruri spre toate destinatiile importante.
Dotari: Hotelul construit în stil caraibian este amplasat în interiorul unei gradini tropicale
extinse. Camerele mobilate cu rafinament sunt distribuite în mai multe complexuri
hoteliere. Astfel, în apropierea plajei paradisiace se afla zona „Sandos Playacar Beach”,
iar în partea din spate – sectiunile „Hacienda”, „Riviera” si Select Club.
Aripa Sandos Playacar Beach, cu 298 de camere, se afla chiar în „miezul evenimentelor”,
caci aici veti gasi o parte din restaurante, un teatru si piscina principala. Aripa Hacienda,
cu 12 vile a câte 10 camere, ce împart o piscina privata, este amplasata în centrul unei
gradini luxoase. Aripa Riviera, cu 124 Juniorsuiten si Select Club, cu 273 Juniorsuiten
(numai pentru adulti) se afla în partea din spate a resortului si ies în evidenta prin
atmosfera placuta si serena. Resortul dispune de 2 lobby-uri mari, la care se adauga
câteva baruri. Placerile culinare sunt satisfacute de 7 restaurante excelente, dintre care
5 cu specialitati. Puteti alege între bucataria mediteraneana, italiana, asiatica si
braziliana, precum si un restaurant francez gourmet (numai pentru adulti) si 2
restaurante de tip bufet, cu bucatarie internationala si mexicana. Aici veti savura
delicatese rafinate într-un ambient caraibian. Cele 5 baruri ale resortului servesc bauturi
racoritoare si cocktail-uri exotice. Iar la cele 2 pool/snack-baruri va veti putea delecta cu
mici aperitive delicioase.
Hotelul dispune si de 7 piscine, ce promit sa-si relaxeze oaspetii. Dintre acestea,
amintim imensa piscina principala, o piscina separata, precum si un jacuzzi în aripa
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Riviera si o alta piscina în Select Club. Toate piscinele sunt înconjurate de terase si va
invita la baie si relaxare (sezlonguri si prosoape de baie si pe plaja fara costuri
suplimentare). Iar pentru distractia celor mici exista 4 bazine pentru copii. Centrul Spa
bine echipat atrage prin sauna, bai de aburi si proceduri wellness. Oferta complexa este
întregita de un centru de fitness spatios, un teatru, o discoteca, un pasaj pentru
cumparaturi, o casa de schimb valutar, magazin foto, Internet café si serviciu medical.
Pentru familii: Un Miniclub si un Teens Club se ocupa de cei mai tineri oaspeti ai
resortului. Numeroasele programe de divertisment, excursiile si jocurile nu lasa nicio
sansa plictiselii. Hotelul este construit în asa fel încât sa permita accesul cu carucioare
pentru copii. În plus, în cadrul complexului exista un magazin de unde pot fi cumparate
scutece si alte articole pentru copii. La cerere, pot fi plasate în camera si paturi pentru
copii (nu în Hacienda; va rugam specificati la rezervare).
Camere: Camerele Standard,mobilate în stil caraibian, se afla în Playacar Beach si
dispun de dus, WC, foehn, ventilator de tavan, A/C, seif, telefon, televiziune prin satelit,
minibar si balcon cu vedere la gradina sau piscina. În aceeasi aripa se gasesc camerele
Superior Meerblick, ce ofera în plus halate de baie, papuci, cafetiera/ceainic, balcon
sau terasa cu vedere la mare si acces în Select Club. Hacienda Juniorsuiten sunt
mobilate confortabil si dispun, pe lânga dotarea de baza, de un living integrat si balcon
sau terasa cu vedere spre gradina. Noile camere Riviera Juniorsuiten sunt foarte
spatioase si moderne, beneficiaza de aceleasi dotari ca Hacienda Juniorsuiten, dar au în
plus o cada cu hidromasaj, cafetiera, fier/masa de calcat, televizor cu plasma si balcon
cu vedere spre gradina sau piscina. Juniorsuiten din Select Club ofera si alte facilitati,
precum concierge-service, acces gratuit la Internet, bauturi premium în minibar, o
piscina privata în zona Select si un snack-bar extra, unde se gasesc canapés si bauturi
premium. Totodata, dispuneti de o zona separata de plaja, de serviciile unui valet la
piscina si plaja, dar si de room service 24h.
Servicii de masa: All inclusive.
Activitati sportive incluse: 2 terenuri de tenis cu nocturna, windsurf, navigatie
(certificat necesar), caiac, scufundari în piscina, volei, centru fitness, gimnastica în apa,
biliard, închiriere biciclete, tenis de masa, sala de jocuri.
Contra cost: Proceduri Spa, sport nautic cu motor, scufundari (PADI), teren de golf cu
18 gauri – „Grand Coral” – la o distanta de 30 minute (reducere la Greenfee), pescuit în
larg, curs de tenis, Internet.
Carti de credit acceptate: AX, MC, VI.
Cei aflati in luna de miere beneficiaza de urmatoarele servicii: 5% reducere din tarifele
hotelului (valabil doar pentru camera de tip Select Club Juniorsuite).
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FAMILY HOTEL
Miniclub/Teens Club
Babyclub: 2 - 3 ani, între orele 10 - 13 si 15 - 18
Miniclub: 4 - 12 ani, între orele 10 - 18
Teens Club: 13 - 17 ani, între orele 10 - 18
Personal calificat
Germana, engleza, spaniola, italiana, franceza
Baby-sitter
Contra cost
Bazine pentru copii/bebelusi
2 bazine separate în Kids Club si o piscina în cadrul arealului de piscine
Servicii de masa pentru copii
Bufet, meniu pentru copii
Scaune pentru copii
Animatie/activitati pentru copii
Discoteca, spectacole pentru copii, Playstation (contra cost)
Programe de animatie si jocuri pentru copii
Excursii (contra cost)
Reducere pentru copii

Toate mesele sub forma de bufet, seara si à la carte (rezervare)
Snack-uri
Bauturi locale si internationale între orele 10 - 2
Minibar (bauturi racoritoare, apa, bere)
Programe de animatie si de divertisment
Oferta de activitati sportive conform descrierii
Servicii incluse
·

7Nopti cazare cu all inclusive;

·

Transfer privat aeroport-hotel-aeroport;

·

Bilete de avion si taxele de aeroport;

·

1 Bagaj de cala de 23 kg/bagaj/pers;

Servicii neincluse
·

Asigurare medicala si sorno-112 Ron

Informatii utile
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-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

Tipuri servicii
Charter
Transfer
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
Luna de miere
All inclusive
Wellnes spa
Hotel family
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