HERITANCE AHUNGALLA *****
Destinace: Srí Lanka - AHUNGALLA

Přímo u písečné pláže, cca 115 km od mezinárodního letiště v Colombu se nachází 5 * resortHeritance
Ahungalla. Hotel disponuje celkem 152 pokoji – základní typ pokoje je Deluxe (27 m²). Všechny pokoje
mají: klimatizaci, stropní ventilátor, set pro přípravu kávy a čaje, wifi, trezor, telefon, mini bar, kabelovou
TV, fén, balkón nebo terasu a 24 - hodinovou pokojovou službu. V hotelu je hlavní bufetová
restaurace „Jute“ a pak a la carte restaurace „Upper Room“. Najdete zde i několik baru a sneck bar
„Mustard Coffe Shop“. Pro aktivní odpočinek je možné využít posilovnu, dva bazény, tenis, plážový
fotbal, kulečník, vodní polo a vodní nemotorizované a motorizované sporty (některé jsou za poplatek).
Nepravidelně se pořádají večerní show, je zde diskotéka s karaoke a denní animační programy. V hotelu je
k dispozici knihovna, business centrum a obchůdky se suvenýry. Z dalších placených služeb zde naleznete
prádelnu, SPA s masážemi, půjčovnu kol, projížďky na koních či možnost zajistit exkurze.
All Inclusive zahrnuje: Snídaně (07:00-10:00), obědy (12:30-14:30), večeře (19:00-22:00) formou bufetu
v hlavní restauraci a svačiny (11:00-12:00/16:00-17:00) v Mustard Coffee shop a v baru u bazénu.
Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (Arrack, vodka gin, rum, brandy, místní pivo), koktejly z
místních nápojů, víno (místní), káva a čaj. Ze sportovních aktivit: posilovna, stolní tenis, plážový volejbal,
badminton.
Restaurace v hotelu vyžadují „smart casual dress“

*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.
Hotel nepodává/neprodává alkohol a alkoholické nápoje v době tzv. dnů "Poya"
Změna služeb hotelu vyhrazena.
Další možnosti ubytovaní za příplatek:
Premium Deluxe (27 m²), Luxury (49 m²), Suite (71 m²) a Luxury Suite (78 m²)

Aktuální počasí

27 °C

28 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

AHUNGALLA - STŘED MĚSTA

1,0 km

COLOMBO - HLAVNÍ MĚSTO SRÍ LANKU

71,7 km

LETIŠTĚ - BANDARANAIKE INTERNATIONAL
AIRPORT

97,0 km

KANDY - MĚSTO KRÁLŮ

127,4 km

