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ROATAN DIVE – HONDURES 
FANTASY ISLAND 

 

 
 
Gaudeix del millor del carib en Fantasy Island Beach Resort, dive&marina. El nostre ressort a Roatán, 
Hondures, està situat en la seva pròpia illa privada de 93.000m2. 
 
El nostre tranquil ressort ofereix una hospitalitat càlida i amable i recreació inigualable, esports aquàtics i 
aventures ecològiques inigualables, inclòs un accés inigualable a la barrera de coral mesoamericana, la 
segona barrera de coral més gran del món després de la gran barrera de coral d’Austràlia. 
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ROATAN DIVE – HONDURES 
FANTASY ISLAND 

 
Inclou: 

 8 dies / 7 nits 

 Trasllats des de aeroport de destí a l’hotel. 

 Beguda de benvinguda 

 Allotjament habitació estàndard amb balcó i vistes al mar. 

 Bufet d’esmorzar, dinar i sopar. 

 Snack al matí i tarda. 

 Begudes il·limitades, alcohòliques i no alcohòliques de la casa (obre a les 10:00am i tanca a les 

10:00pm) 

 Tres immersions per dia 

 Una immersió nocturna (per a hostes que s’allotgen en resort al menys 7 nits) 

 Fuita, aigua fresca i tovalloles en els vaixells de busseig. 

 Tancs, peses, cinturons. 

 Piscina al costat de la platja. 

 Platja privada 

 Accés wi-fi en Lobby, sala de conferencies i restaurant La Palapa i la Palma. 

 Entreteniment 

 Convivència directa amb la natura (més de 42 especies de fauna) 

 Caixa forta digital en les habitacions. 

 Cable/satèl·lit 

 Voleibol a la platja 

 Pista de tennis 

 Jocs de mesa, billar, classes de ball i activitats durant el dia. 

 Animació i show nocturn. 

 
No inclou: 
Tot el no esmentat a l’apartat inclou. 
 
 
Horaris: 
Esmorzar: de 7:00 am a 9:30 am 
Dinar: de 12:30 a 14:00 
Sopar: de 18:30 a 21:00 
Barra: de 10:00 a 22:00 
 

Preus en base habitació doble: 
Divers: 899 € 
No divers: 799 € 
Consulteu altres preus segons tipus d’habitació i nombre de persones. 
Consulteu preus nens. 
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