BE LIVE COLLECTION MARIEN PUERTO PLATA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUERTO PLATA

Hotel Be Live Collection Marien se nachází na pobřeží Puerto Plata, přímo u pláže Costa Dorada. Od
letiště v Santo Domingo je vzdáleny 280 km a 3 km od centra Puerto Plata. Hotel disponuje 584 pokoji ve
třech kategorií, a to standard garden view/ocean view (20 m²), Superior Deluxe garden view /ocean view
(60/48 m²) a Junior suite (84 m²). Všechny pokoje mají kabelovou TV, minibar, kávovar, klimatizaci,
vysoušeč vlasů, radiobudík, trezor (za poplatek), telefon (volaní za poplatek) a žehlící prkno. Superior
Deluxe mají navíc v koupelně vířivou vanu. Junior suite ty mají navíc dvě koupelny, soukromý salonek,
jacuzzi, rozkládací pohovku, mikrovlnnou troubu a lednici. V hotelu jsou k dispozici 4 restaurace, hlavní
„Buffet“ - mezinárodní kuchyně, „Mylos“ - gurmánská kuchyně, „Oralé“ - mexická kuchyně, „Rodizio“ brazilská kuchyně. Za poplatek je v hotelu k dispozici „Burguer Corner“ - burgry anebo „KM Pizza“. Barů
má hotel 5 a to „Snack Bar“, „Pool Bar“, „La Vinoteca“, „Dance Bar“ a „Teatro Bar“. V hotelu Be Live
Collection Marien na Vás čeká i mnoho volnočasových aktivit jako je jízda na koni, potápění, jachting,
stolní tenis, tenis, volejbal, zábava na pláži či výlety. Pro rodiny s dětmi hotel nabízí mini club pro děti
4–12 let, bazén pro děti, hlídaní dětí (zpoplatněno). V okolí je možné zahrát si i golf na 18-ti jamkovém
hřišti, hotel Vám pomůže s rezervací a může zapůjčit i výbavu (zpoplatněno). Najdete zde i plně vybavené
kasino, pokud chcete zkusit své štěstí. Pro komplexní relaxaci využijte hotelové Spa, kde najdete vířivky,
parní lázně, saunu, masáže a aromaterapii (za poplatek). Další služby (zpoplatněné) jsou směnárna,
bankomat, půjčovna vozů a 24 hodinová zdravotní péče. V hotelu je 24 hodinová recepce a
bezpečnostní služba. Hotel je vhodný i pro handicapované osoby, díky bezbariérovému přístup a pokojům.
All Inclusive zahrnuje: stravovaní (snídaně, obědy, večeře) a nápoje (alkoholické a nealkoholické místní
výroby), mini club (děti 4-12 let), lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži, župan, plážové osušky, mini
club (4-7 let), dětský koutek (8-12 let), stolní tenis, tenis, volejbal, aerobik, kulečník, noční klub,
parkoviště.

Změna služeb hotelu vyhrazena.
*Doba transferu z letiště v Santo Domingo cca 3,5 hodiny/Punta Cana cca 5,5 hodiny

Aktuální počasí

23 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Plavecký bazén

Masáže

Tenis

Golf

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Radiopřijímač

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Směnárna

Informace o pokoji

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Samana

152,7 km

Santo Domingo

162,7 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

182,1 km

Boca Chica

184,5 km

La Romana

234,2 km

Isla Catalina

234,9 km

Altos de Chavon

239,3 km

Punta Cana

275,5 km

Isla Saona

275,6 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

275,9 km

