BE LIVE COLLECTION CANOA *****
Destinace: Dominikánská rep. - BAYAHIBE / LA ROMANA

Hotel Be Live Collection Canoa se nachází hodinu jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, v letovisku
Bayahibe, na pláži s bílým pískem a v těsné blízkosti národního parku „Del Este“ . Hotel disponuje
532 pokoji v 6 kategoriích. Standardní pokoj s výhledem do zahrady nebo Standardní pokoj s výhledem na
bazén je vybaven: klimatizací, kávovarem, kabelovou TV, minibarem, trezorem (za poplatek), telefonem,
Wi-Fi (za poplatek) a fénem. Pokoje Deluxe Superior jsou oproti standardním pokojům modernější, mají
plochou TV, a větší koupelnu. Master Suite – stejné vybavení jako standardní pokoje, navíc obývací část s
jídelnou, větší koupelnou, šatnou a jsou zde dva balkony. Další dvě kategorie spadají do časti„Adults
only“ – Junior Suita, vybavení mají jako standardní pokoje, navíc mají pohovku, Wi-Fi zdarma, privátní
check-in a check-out ve VIP salonku, část pláže pouze pro dospělé. Master Junior suit má vše jako junior
suita, a navíc má jacuzzi. Stravovaní se nabízí v jedné hlavní restauraci „Buffet“ a ve 4 tematických:
„Mylos“ - gurmánská kuchyně (zpoplatněná), „Oralé“ - mexická kuchyně, „Rodizio“ - brazilská kuchyně
(zpoplatněná), „Akeru“ - asijská kuchyně. K dispozici je za poplatek „Lobster House“ - humři, langusti.
Přes den se můžete osvěžit v „Beach Bar“, „Snack Bar“ nebo „Plaza Bar“ a večer se pobavit v „BC
Night Club“. Aktivit, které můžete zkusit v hotelu je mnoho např. Aerobik, lukostřelba, basketbal,
potápění, fotbal, tenis, stolní tenis, vodní lyžovaní, volejbal, jízdu na koni na pláži a fitness. Pro děti je k
dispozici „miniclub“ (4–7 let) a „kids club“ (8–12 let). Další služby, co jsou k dispozici: prádelna,
lékárna, zdravotní péče, směnárna, půjčovna vozů, venkovní parkoviště, taxi služba a 24 hodinová
bezpečnostní služba.

All Inclusive zahrnuje: nápoje místní výroby, bar u bazénu, na pláži + snack bar a sport bar, noční klub,
lehátka a slunečníky na pláži a u bazénu, plážové osušky, bufetová restaurace + mexická a asijská,
miniclub, dětský koutek, posilovna, kulečník, stolní tenis, fotbal, tenis, volejbal, aerobik, plachtění,
lukostřelba a minibar.
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí
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Fitness
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Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Adults only

Informace o hotelu

Informace o pokoji
TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Altos de Chavon

11,7 km

Teeth of the Dog Golf Course

14,5 km

La Romana

17,0 km

Isla Catalina

20,3 km

Isla Saona

25,6 km

Punta Cana

52,3 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

53,3 km

Boca Chica

84,5 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

91,2 km

Los Tres Ojos National Park

109,4 km

Samana

110,0 km

Santo Domingo

118,7 km

Puerto Plata

253,2 km

