
Vila pro 12 osob – Tulum, Mexiko (ME04)

cena již od 37.950 Kč / osoba / 7 nocí

Cena zahrnuje:

 plné využití vily
 úklid







Vila v Mexiku – Tulum pro 12 osob

Umístěna na jedné z nejkrásnějších pláží přímo u národního parku Tulum a pár
minut chůze od Majských ruin se nachází tato nová rezidence s nejkrásnějším
bílým pískem a nejčistším karibským mořem s hladkou pláží bez skal, nabízející
skvělé zázemí pro milovníky plavání a to pouhých 10 kroků od vily.

Vila disponuje 6 ložnicemi a 7 koupelnami – všechny až na jednu s překrásným
výhledem na karibské moře s velkou terasou na vrcholu a dalšími 4 soukromými
terasami u ložnic. Vila je plně vybavena luxusním a moderním vybavením, splňující
nejvyšší potřeby hostů. Pokoje jsou klimatizované se satelitními TV a Wi-Fi,
naleznete zde také plně vybavenou kuchyni, kávovar, DVD přehrávač, mikrovlnku,
lednici, stropní ventilátory, atd. K venkovnímu vybavení patří gril, plážová a
bazénová lehátka a terasa.

Kousek od vily se nachází plážový klub nabízející skvělé mořské speciality,
terapeutické spa procedury a masáže. Pronajmout si zde můžete také lodě a
vybavení na rybaření či potápění k nádhernému korálovému útesu jen 5 minut jízdy
lodí, na své si zde přijdou také příznivci extrémních sportů jako je kite
borarding/surfing.

ROZLOŽENÍ VILY

1. ložnice – hlavní – 1. patro, king size postel pro 2 osoby, koupelna se sprchou,
klimatizace, stropní ventilátor, vysoušeč vlasů, výhled na moře, satelitní TV

2. ložnice – přízemí – king size postel pro 2 osoby, vlastní koupelna se sprchou,
klimatizace, stropní ventilátor, satelitní TV

3. ložnice – přízemí – king size postel pro 2 osoby, vlastní koupelna se sprchou,
klimatizace, stropní ventilátor, vysoušeč vlasů, výhled na moře s privátní terasou,
satelitní TV



4. ložnice – přízemí – přízemí – king size postel pro 2 osoby, vlastní koupelna,
klimatizace, stropní ventilátor, vysoušeč vlasů, výhled do džungle, satelitní TV

5. ložnice – přízemí – 2 oddělené queen size postelepro 2 osoby, vlastní koupelna,
klimatizace, stropní ventilátor, výhled na moře s vlastní terasou, satelitní TV

6. ložnice – přízemí – 2 oddělené queen size postele pro 2 osoby, vlastní koupelna,
klimatizace, stropní ventilátor, výhled na moře s vlastní terasou, satelitní TV

Vzdálenosti: přímo u pláže, letiště 1,5 hod jízdy, restaurace půl minuty chůze,
město a obchody 5 minut jízdy, Tulum ruiny 5 minut jízdy, golf 25 minut jízdy, vodní
sporty půl minuty chůze, Playa del Carmen 45 minut cesty

Informace, rezervace CK:

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

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


Ceník

VILA AŽ PRO 12 OSOB – 6 LOŽNIC

TERMÍN CENA

1. května – 30. června 37.950 Kč / osoba / 7 nocí
54.210 Kč / osoba / 10 nocí
75.900 Kč / osoba / 14 nocí

1. července – 31. srpna 46.380 Kč / osoba / 7 nocí
66.260 Kč / osoba / 10 nocí
92.760 Kč / osoba / 14 nocí

1. září – 18. prosince 37.950 Kč / osoba / 7 nocí
54.210 Kč / osoba / 10 nocí
75.900 Kč / osoba / 14 nocí

19. – 26. prosince 73.790 Kč / osoba / 7 nocí
105.410 Kč / osoba / 10 nocí
147.580 Kč / osoba / 14 nocí

4. ledna – 7. dubna 46.380 Kč / osoba / 7 nocí
66.260 Kč / osoba / 10 nocí
92.760 Kč / osoba / 14 nocí

VELIKONOCE: 19. – 27. 3. – cena 101.200 Kč / vila / noc – minimum 5 nocí

DÍKŮVZDÁNÍ: 19. – 27. 11. – cena 90.350 Kč / vila / noc – minimum 5 nocí

SILVESTR: 27. 12. – 3. 1. – cena 137.340 Kč / vila / noc – minimum 6 nocí

Kauce 1.000 USD / pobyt

Informace, rezervace CK:

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

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