
Vila pro 8 osob – Playa del Carmen, Mexiko
(ME01)

cena již od 30.990 Kč / os. / 7 nocí

Cena zahrnuje:
 plné využití vily
 úklid







VILA pro až 8 osob – Playa del Carmen, Mexiko

Vila ztělesňuje okouzlující luxus a kreativní design s nádechem mexické kultury a je
vybavena veškerým vybavením pro Vaše maximální pohodlí. Dům disponuje
bazénem a přímým přístupem k pláži.

Popis pokojů: Ložnice Junior Suite) nabízí nádherný výhled na oceán a přístup k
pláži a bazénu, je vybavena king size postelí, šatnou, klimatizací, LCD TV. Další
vybavení zahrnuje klimatizovaný obývací pokoj, moderní nábytek, plasmová TV s
úhlopříčkou 42 cm a stereo systém. V jídelně naleznete designérská světla, plně
vybavenou kuchyni s žulovými pulty, barovou příčku s lednicí na vína, velké úložné
prostory, velkou lednici, prací místnost a další. Třetí ložnice nabízí opět king size
postel, LCD TV, šatník a plně vybavenou koupelnu.

V prvním patře si můžete užít pohodlí v luxusní hlavní ložnici s krásnou koupelnou,
šatnou z mahagonového dřeva, halou, vířivou vanou, klimatizací, LCD TV, satelitní
anténou a terasou a nekonečným bazénem. Vila nabízí nejvyšší kvalitu vybavení a
je mimo jiné vybavena také prádlem, doplňky moderního umění a vším, co si
představujete pro pobyt na dovolené – a to jak krátkodobé či při dlouhodobém
pobytu. Samozřejmostí je také internetové připojení.

Ve vile jsou k dispozici také plážové ručníky, hračky a doplňky do bazénu a na
pláž.

Z většiny pokojů si můžete užívat nádherný výhled na oceán, stejně jako z
nekonečného bazénu či malého bazénku a vířivky na terase.

ROZLOŽENÍ VILY:

1. ložnice – v přízemí, king size postel pro 2 osoby, vlastní koupelna, sprcha,
stropní větrák, klimatizace, trezor, satelitní LCD TV, telefon



2. ložnice – v přízemí, king size postel pro 2 osoby, vlastní koupelna, klimatizace,
stropní větrák, trezor, satelitní LCD TV, telefon

3. ložnice – hlavní – v 1. patře, king size postel pro 2 osoby, sdílená koupelna,
klimatizace, stropní větrák, vlastní sprchový kout, LCD TV, výhled na moře – také
ze soukromé terasy, trezor, telefon, šatna

4. ložnice – 1. patro, king size postel pro 2 osoby, sdílená koupelna s hlavní ložnicí,
stropní ventilátor, trezor, satelitní LCD TV, telefon

Vzdálenosti: 

několik kroků od pláže, 50 minut od letiště, 15 minut chůze od restaurací a
obchodů, 15 minut od golfového hřiště, 5 minut od spa a wellness

Informace, rezervace CK:

www.VillasResorts.cz info@villasresorts.cz tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz


Ceník

VILA AŽ PRO 8 OSOB – 4 LOŽNICE

TERMÍN CENA

20. září – 31. října 30.990 Kč / osoba / 7 nocí
44.280 Kč / osoba / 10 nocí
61.980 Kč / osoba / 14 nocí

20. prosince – 4. ledna 66.410 Kč / osoba / 7 nocí
94.870 Kč / osoba / 10 nocí

132.820 Kč / osoba / 14 nocí

5. ledna – 14. května 37.950 Kč / osoba / 7 nocí
54.210 Kč / osoba / 10 nocí
75.900 Kč / osoba / 14 nocí

15. května – 20. června 30.990 Kč / osoba / 7 nocí
44.280 Kč / osoba / 10 nocí
61.980 Kč / osoba / 14 nocí

21. června – 19. září 37.950 Kč / osoba / 7 nocí
54.210 Kč / osoba / 10 nocí
75.900 Kč / osoba / 14 nocí

Informace, rezervace CK:

www.VillasResorts.cz info@villasresorts.cz tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
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