SUNSCAPE PUERTO PLATA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUERTO PLATA

Na severu Dominikánské republiky, u břehu průzračně modrého moře se zlatou písečnou pláží
Playa Dorada leží hotel Sunscape Puerto Plata. Tento 5* resort disponuje celkem 585 pokoji a ty
dělí do 6 kategorií: „Deluxe Room“ – 33 m², „Deluxe Family Room“ – 2 propojené pokoje, 66 m² a pak 4
kategorie v režimu Sun Club*: „Superior Garaden View Room“ – 33 m², „Junior Suite“ – 55 m², „One
Bedroom suite“ – 80 m² a „Two Bedrooms Family Suite“ – 113 m². Všechny pokoje jsou vybaveny:
klimatizace, telefon, set pro přípravu kávy a čaje, kabelová TV , rádio s budíkem, trezor, mini-bar,
internetové připojení, žehlička s žehlícím prknem, balkón nebo terasu. Stravovaní a občerstvení zajišťuje
celkem 9 restaurací a 7 baru. Z restaurací např. mezinárodní, bufetová – „Windows“, asijská
„Gohan“, italská „Da Mario“, gril „Gaucho Grill“, kavárna „Coco Café“, z baru pak např. u bazénu
„Manatees“, lobby bar „Randezvous“, anebo taneční „Starlight“.
Pro děti i juniory jsou zde
kluby „Explorer´s Club“ 3 – 12 let a „Core Zone Teens Club“ – 13 – 17 let . V hotelu jsou k dispozici
i tyto sportovní možnosti: plážový volejbal, tenis, ping pong, vodní motorizované a
nemotorizované vodní sporty, vodní volejbal či jóga a milovníci podmořského života ocení centrum
pro potápěče PADI. Pro ještě aktivnější je zde plně vybavené fitness centrum, a nejen pro osoby po
náročném fyzickém výkonu je zde hotelové SPA s nabídkou masáží, saunou, kadeřníkem a salónem
krásy. Další služby, které jsou k dispozici v hotelu: prádelna, směnárna, konferenční místnosti, nákupní
zóna, nabídka exkurzí a lékařská peče.
All Inclusive zahrnuje: 24 hodinový All Inclusive stravovaní a občerstvení, minibar s nealkoholickými
nápoji, džus, balená voda a pivo, restaurace a la carte bez nutnosti rezervace, denní a večerní animace a
zábava, živá hudba, dětský klub (děti 3-12 let).
*SUN CLUB (za příplatek, cena osoba/noc od 600 czk) – privátní check-in a check-out, internetové
připojení, 2 Sun Club lounge (jeden pro rodiny s dětma a druhý pouze pro dospělé), Whirlpool, denně
noviny (v anglickém nebo španělském jazyce), restaurace na snídaně a obědy pouze pro členy klubu Sun
Club, pokojový servis.
Změna služeb hotelu vyhrazena.
*Doba transferu z letiště v Santo Domingo cca 3,5 hodiny/Punta Cana cca 5,5 hodiny!
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Název

Vzdálenost od hotelu

Samana

150,5 km

Santo Domingo

161,0 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

180,2 km

Boca Chica

182,6 km

La Romana

232,2 km

Isla Catalina

232,8 km

Altos de Chavon

237,2 km

Punta Cana

273,3 km

Isla Saona

273,6 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

273,7 km

