BE LIVE EXPERIENCE HAMACA SUITES ****
Destinace: Dominikánská rep. - BOCA CHICA

Hotel Be Live Experience Hamaca se nachází na pláži Boca Chica, 2 hodiny jízdy od mezinárodního letiště
Punta Cana a hodinu cesty od Santo Domingo. Tento hotelový resort se dělí celkem na 3 části a to –
Garden, Beach a Suites. V části Suites jsou k dispozici pokoje Deluxe. Pokoje jsou vybaveny klimatizací,
koupelnou se sprchou a jacuzzi, fénem, kávovarem, kabelovou TV a minibarem. K ubytovaní v této části
ještě patří VIP salónek, late check out (dle obsazenosti hotelu), župany, trezor, vstup do VIP salonku, kde
se podávají kontinentální snídaně a snacky, je zde připojení k wifi (zdarma), prémiové drinky, 10% sleva
v restauraci Pelicano a zdarma vstup do SPA. V hotelu je k dispozici 6 restaurací – 1 hlavní „Buffet“ –
mezinárodní kuchyně, 4 tématické „Gourmet“, „Oralé“ – mexická kuchyně, „Portobello“ – italská kuchyně,
„Rodizio“ – brazilská kuchyně“ a jedna placená „Pelicano“ a 5 barů, jeden z nich je „Snack Bar“.
Restaurace nabízí vegetariánské a dětská jídla. Přes den je možné vyzkoušet aktivity jako
aerobic, tenis, squash, volejbal, vodní polo, ping pong, fotbal, šachy, za poplatek je možnost potápění,
rybaření, vodní lyže nebo jízda na koni. Je možné si zapůjčit kolo nebo zajít si do fitness centra.
Pokud nebudete unavení, jsou zde i večerní možnosti jako noční klub, karaoke nebo kasino. Z dalších
služeb za poplatek je k dispozici Spa, zdravotní péče, prádelna, taxi služba.

*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.
*jednotlivé části hotelu (Garden/Beach/Suite) nejsou stavebně oddělené a vybavení resortu je společné
pro všechny části.

Změna služeb hotelu vyhrazena.
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Kávovar

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Letiště Santo Domingo Las Américas

7,6 km

Los Tres Ojos National Park

25,4 km

Santo Domingo

34,6 km

Isla Catalina

63,8 km

La Romana

68,4 km

Teeth of the Dog Golf Course

71,0 km

Altos de Chavon

75,4 km

Samana

88,2 km

Isla Saona

103,0 km

Punta Cana

130,2 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

131,1 km

Puerto Plata

186,6 km

