IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS *****
Destinace: Dominikánská rep. - BAYAHIBE / LA ROMANA

Hodinu jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, u bílé písčité pláže v letovisku Bayahibe leží hotel
IBEROSTAR Hacienda Dominicus. Tento 5* resort disponuje celkem 504 pokoji. 376 Standard Room, 58
Superiror Standard room, 16 Junior Suite, 20 SPA Junior Suite, 2 Suite, 1 Premium Suite, 2 Premium Suite
ocean Front a 1 Premium Presidential suite. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, stropním
ventilátorem, kávovarem, mini-barem, telefonem, fénem, trezorem, WiFi, žehličkou s žehlícím prknem a
balkónem nebo terasou. V hotelu se nachází celkem 5 restaurací a 6 barů. Jedna z restaurací je
bufetová – „El Ingenino“, další jsou tematické např. „La Hacienda“ – mexická kuchyně, „La Geisha“ –
japonská kuchyně. Z barů a snack baru pak nař. „Captain Nemo Bar“, „La Sirena Bar“ či plážová
„La Sombrita“. Pro sportovní nadšence nabízí hotel: volejbal, tenis, basketbal, kajak, katamarán,
windsurfing, vodní šlapadla, golfové hřiště (za poplatek), plně vybavené fitness centrum nebo centrum pro
potápěče. Celkem jsou zde čtyři bazény, z toho jeden dětský. Rodiny s dětmi ocení dětský klub„Lucy´s
club“ (4-12 let) a za poplatek možnost hlídaní dětí, večerní live show s muzikou. Klienti, co se rádi
rozmazlují jistě ocení jacuzzi, saunu, turecké lázně a Spa s nabídkou masáži a dalšími kosmetickými
službami (vše za poplatek). V resortu je i zdravotní péče, 24 hodinová pokojová služba, autopůjčovna,
prádelna, nákupní zóna a kadeřník (vše za poplatek).

*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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Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí
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Trezor
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Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Altos de Chavon

11,0 km

Teeth of the Dog Golf Course

13,7 km

La Romana

16,2 km

Isla Catalina

19,6 km

Isla Saona

26,4 km

Punta Cana

52,7 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

53,7 km

Boca Chica

83,8 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

90,4 km

Los Tres Ojos National Park

108,7 km

Samana

109,2 km

Santo Domingo

117,9 km

Puerto Plata

252,4 km

