WHALA BOCA CHICA ***
Destinace: Dominikánská rep. - BOCA CHICA

Na bílé písčité pláži v oblasti Boca Chica, 15 minut jízdy od mezinárodního letiště Las Américas, 35
minut jízdy od Santo Domingo a 2 hodiny jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana se nachází 3* hotel
Whala! Boca Chica. Jedná se o menší hotel, obklopen tropickou zahradou, který disponuje 225 pokoji.
Základní typ pokoje je „Economy“ (22 m²), další typ pokoje je „Standard“ (22 m²), „Standard s částečným
výhledem moře“ (32 m²) a pak „Standard s výhledem na moře“ (32 m²) – všechny jsou vybavené:
klimatizací, mini-barem, telefonem, TV, trezorem (za poplatek), wifi, fénem, balkón nebo terasu. Ve
všech pokojích je možné ubytovat až 4 osoby. V hotelu najdete 3 restaurace – z toho dvě a la carte. V
hotelu dále najdete 2 bazény, posilovnu, parkoviště a další služby za poplatek jako prádelnu, pronájem
automobilu či směnárnu.

*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí
Informace o hotelu

24 °C

27 °C

Denní bar

Trezor na recepci

Plavecký bazén

Fitness

Tenis

Půjčovna kol

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Diskotéka

Bar 24 hodin

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Praní prádla

Služba buzení

Adults only

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Letiště Santo Domingo Las Américas

6,9 km

Los Tres Ojos National Park

24,7 km

Santo Domingo

33,9 km

Isla Catalina

64,5 km

La Romana

69,1 km

Teeth of the Dog Golf Course

71,7 km

Altos de Chavon

76,1 km

Samana

88,5 km

Isla Saona

103,7 km

Punta Cana

130,9 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

131,8 km

Puerto Plata

186,3 km

