Hotel linformation:
Gör din semester på Jamaica oförglömlig, och besök ett förtrollande litet hotell i en sagolik miljö där
luften fylls av skratt och leenden och själen fylls med varma minnen. Besök det intima Doctors Cave
Beach Hotel i Montego Bay, Jamaica. Vi är ett familjeägt och familjedrivet hotell som har varit öppet i
mer än 35 år.
Soliga rum som är moderna och skinande rena. Påpasslig personal som är omtänksam och artig.
Doctors Cave Beach Hotel ligger lugnt och avskilt men ändå strategiskt beläget. Bara en kort tur från
flygplatsen, några få steg från den världsberömda stranden Doctors Cave och minuter från tennis, golf,
ridning och Jamaicas färggranna marknader och taxfreeshopping.
För en drömsemester som blir ett minne för livet, besök ett charmigt resmål som tjusar kropp och själ.
Besök Doctors Cave Beach Hotel i Montego Bay.

Hotellets läge:
Hotellet ligger tvärs över gatan från den världsberömda Doctors Cave Bathing Club. Många butiker,
restauranger och nattklubbar inom promenadavstånd.

Fakta:
Rummen:
78 rum
10 sviter
2 bröllopssviter
Totalt antal rum: 90
Antal våningar: 3
Bekvämligheter på rummen:
Luftkonditionering
Telefon
TV
Eget badrum med dusch och badkar
Rumsbetjäning
Faciliteter:
Swimmingpool och jacuzzi
Modernt gym
Satellit-TV
Inomhusspel
Kassaskåp på rummet
Grill vid poolen - Ledig stil, öppen för frukost

Gratis parkering på hotellområdet
Gratis WiFi tillgängligt i lobbyn
Frukostinformation
Kontinental frukost ingår och serveras dagligen från klockan 7 till 10.
Allmän information:
Incheckning: klockan 15
Utcheckning: klockan 12
Flygplats: Sangster International Airport Flygplatskod: MBJ - 1,5 km
Allmän rumsbeskrivning:
Alla rum har luftkonditionering, eget badrum, kabel-TV, strykjärn, strykbräda och telefon. Utsikt
antingen mot trädgården, bergen eller poolen. Rummen är moderna, rena och inredda med ett färgglatt
karibiskt tema.
Avgifter som tillkommer
Serviceavgifter på 10,00 procent tillkommer per natt
Hotellskatter på 10,00 procent tillkommer per natt
Vägbeskrivning:
Doctors Cave Beach Hotel är centralt beläget på Gloucester Avenue i Montego Bay. Hotellet ligger inom
5 minuters bilväg från flygplatsen. Håll höger när du lämnar Sangster International Airport, kör in i
rondellen och fortsätt till höger (följ skylten mot Sunset Boulevard), sväng sedan vänster ut ur rondellen
in på Sunset Boulevard, fortsätt på Sunset ungefär 700 meter fram till en T-korsning, ta höger in på
Gloucester Avenue och kör ungefär 300 meter så ser du Doctors Cave Beach Hotel på vänster sida av
vägen.
Transport och parkering
Kostnaden från Sangster International Airport (MBJ) är 10 amerikanska dollar (USD). Hotellet har
begränsade gratis parkeringsmöjligheter. Ytterligare parkeringsmöjligheter finns längs Gloucester
Avenue mot en kostnad på ungefär 1 amerikansk dollar (USD) per timma. Taxiservice finns tillgänglig via
hotellet, med turistcertifierade och försäkrade fordon som rekommenderas av hotellet.

