VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH ****
Destinace: Dominikánská rep. - BAYAHIBE / LA ROMANA

4* resort řetězce Wyndham se nachází u pláže s bílým pískem a karibským mořem v letovisku
Bayahibe, cca 70 km od mezinárodního letiště Punta Cana. Resort má k dispozici celkem 613 pokojů,
základní typ pokoje je Standard queen (pro dvě osoby), dále pak Superior (pro 2 až 4 osoby),
Bungalow garden nebo ocean (pro 2 až 4 osoby). Všechny pokoje disponují koupelnou, klimatizací, TV,
telefonem, mini ledničkou, trezorem (za poplatek) a balkónem nebo terasou. Pokoje Superior jsou
prostornější. Bungalow je s výhledem do zahrady či na moře. V hotelu najdete bufetovou restauraci „La
Terraza“, dále např. středomořskou „La Roca Grill“, mexickou „Viva Mexico“, bistro „La Pizzeria“ a také
bary. Dále v hotelu najdete bazén, dětský bazén a hřiště, vodní polo, tenis, stolní tenis,vodní a plážový
volejbal, kajaky, vodní aerobik, kulečník. V hotelu jsou k dispozici i další služby za poplatek jako je
kosmetický salón, Spa s masážemi a saunou, hlídaní dětí, prádelna, centrum pro potápěče, jízda na koni,
rybaření.
All Inlcusive zahrnuje:
Snídaně, obědy, večeře, neomezené množství alkoholických a nealkoholických nápojů (místní výroba),
speciální koutek s nízkokalorickým jídlem, snack během dne, wifi (ve společných prostorách), lekce jógy,
lekce meditace, denní i večerní animační programy, dětský klub, mini disco, posilovnů, lekce karibských
tanců.
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí

26 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Internetové připojení

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Rybolov

Pláž

Příroda

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
TV

Minibar

Terasa / Balkon

Trezor

Klimatizace

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Altos de Chavon

10,4 km

Teeth of the Dog Golf Course

13,1 km

La Romana

15,5 km

Isla Catalina

18,9 km

Isla Saona

26,9 km

Punta Cana

53,2 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

54,2 km

Boca Chica

83,1 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

89,7 km

Los Tres Ojos National Park

108,0 km

Samana

108,8 km

Santo Domingo

117,2 km

Puerto Plata

251,7 km

