CASA MARAVILLA ECO LODGE AND BEACH ***
Destinace: Dominikánská rep. - CABARETE

Nádherný hotelový resort CASA MARAVILLA ECO LODGE AND BEACH s vlastní soukromou pláží, postavený
v kostarikánském stylu nedaleko Cabarete. Resort vyhrál ocenění eco - chic mini resort. Ke stavbě bylo
použito ekologické dřevo a místní materiály. K hotelu přísluší 2 bazény, vířivka, masážní a meditační
salónek a BBQ. Po dobré večeři v restauraci a návštěvě baru, se vrátíte na pokoj, kde budete relaxovat a
usínat za zvuku moře a zpívání ptáků. Restaurace servíruje to nejlepší z asijské a karibské kuchyně.
Šéfkuchaři excelují v přípravě humrů, krabů, ryb, krevet a pokrmů z místní zeleniny a ovoce. Užijte si
obrovskou tropickou zahradu umístěnou mezi the Hotel Natura Cabana Spa Restaurant a Nature Preserve
na druhé straně, obklopenou písečnou zahradou. V hotelu můžete využívat wifi, trezor a taxi servis.
Ubytovat se je možné ve 4 Eco budovách a ve Villa Espanola. Vybrat můžete z obrovského a prostorného
Eco Bungalow, Casa Tarzan - 130 m2 , přímo na pláži. Úchvatný Giant Eco Penthouse Crusoe - 150 m2,
čtyřpodlažní, s výhledem na pláž. The 7 Eco luxury suite pro 2 až 4 osoby, elegentní Tree House, nebo
moderní Villa Espanola s 1 apartmá, 2 ložnicemi. Vyberte si jednu z 5 budov a zjistěte, proč si toto místo
zamilovalo tolik celebrit! Eco chic private luxury bungalow, apartmány na pláži a modení Mediterranean
villa - kousek ráje s nádhernou pláží a tropickou zahradou.

Aktuální počasí

27 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Letní terasa

Dětský koutek

Trezor na recepci

Internetové připojení

Hotelová doprava

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Informace o pokoji
Koupelna na pokoji

Klimatizace

WIFI

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Nekuřácké pokoje

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Puerto Plata

23,3 km

Samana

134,4 km

Santo Domingo

154,5 km

Los Tres Ojos National Park

158,8 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

171,6 km

Boca Chica

173,3 km

La Romana

219,2 km

Isla Catalina

220,3 km

Teeth of the Dog Golf Course

221,4 km

Altos de Chavon

223,9 km

Punta Cana

257,9 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

258,2 km

Isla Saona

260,7 km

