GUADELOUPE / LA CARAVELLE 4
Célterület információ:
Guadeloupe Franciaország tengerentúli megyéje a Karibtérségben. A Kis-Antillákhoz, azon belül a Szélcsendes
szigetek csoportjába tartozik. Fővarosa Basse-Terre.
Keletről az Atlanti-óceán, nyugatról a Karib-tenger övezi. A
szigetcsoport öt főbb szigetből áll, a két legnagyobb sziget,
Basse-Terre és Grande-Terre között csak egy szűk csatorna
húzódik.
Sokszínű és változatos adottságai garantálják a
felejthetetlen nyaralást! A tenger türkizkék színe, a part
fehér homokja számos vízi kalandot kínál, míg a trópusi
erdők zöldje barangolásra csábít.
Megismerheti a sziget kreol kultúráját és tradícióit, illetve a
francia Karib-szigetek ínycsiklandóan fűszeres konyháját, a
helyi specialitásokat. A Guadeloupe-szigetek szépsége a háborítatlan természetben rejlik,
mely védett terület, a természetvédelem tökéletes példája.
Fekvése:
4 szigonyos felújított, családbarát klubszálloda Grande-Terre szigeten,
20 km-re Pointre-a-Pitre-től, Sainte-Anne mellett.
Legközelebbi reptér: Point-a-Pitre, 30 km

Javasolt foglalási
időszak:
novembertől
márciusig.

Strand:
Az egyik legszebb karibi strand, az elmaradhatatlan fehér homokkal és smaragd színű
tengerrel. Az 550 m hosszú nyilvános partszakaszt finom homok borítja. Felszereltsége:
zuhanyzók, napágyak, napernyők és beach bar.
Szobatípusok:
Club szoba – színes berendezésű, kényelmes szobák a
Grande Terre, Basse Terre vagy a Desirade épületek 1., 2.
és 3. szintjén, kertre néző kilátással.
Tengerre néző Club szoba – bútorozott erkéllyel, a
Marie Galante épületben.
Suite – meleg hangulatú, világos és tágas, tengerre néző
lakosztályok a Marie Galante és a Grande Terre
épületekben.
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Felszereltség: légkondicionáló, kávéfőző, síkképernyős TV, vasaló és vasalódeszka, mini
hűtőszekrény, rádiós ébresztős CD lejátszó, széf, telefon, zuhanyzó/WC, hajszárító.
Ellátás:
All inclusive ellátás. A főétkezések során korlátlan sör,
bor és üdítő fogyasztással a Hibiscus étteremben, ahol a
nemzetközi svédasztal kínálatából válogathatunk, a
teraszról pedig élvezhetjük a fenséges kilátást. A
legkisebbeket külön babasarok várja, a nekik megfelelő
speciális ételekkel.
A Biguine étteremben, amely a resort egyik szélén
található, csak külön asztalfoglalással étkezhetünk. A 2
bárban napközben és este szabadon fogyaszthatóak az itt kínalt ételek és italok, így
üdítőitalok, gyümölcslevek, kávé és tea, koktélok, rövid italok, borok.
Felár ellenében: pezsgők, bizonyos különleges alkoholos italok, dobozos italok, bizonyos
borok.
Sportok:
Sportélmények csoportosan oktatással,
térítésmentesen: aquafitness, íjaszat, cirkusz, Club
Med fitness, vitorlázás, tenisz, szörf
Sportolási lehetőségek térítésmentesen:
úszómedence, pingpong, kosárlabda, strand foci,
strand röplabda, Club Med edzőterem, kardió tréning,
kajak, Mini foci, vízilabda.
Felár ellenében: canyoning, golf, jet ski, mangrove
kajak, szörf
Egyéb szolgáltatások:
Egyéb szolgáltatások felár ellenében: snooker, wellness kezelések.
Egyéb szolgáltatások felár nélkül: esti szórakoztató programok, Nightclub, Mini Club
Med (4-11 eves korig) és Juniors’ Club Med (11-18 eves korig).
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