RIU REPUBLICA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Tento "adults only" hotel se nachází na pláži "Arena Gorda" cca 30 min od mezinárodního letiště. Hotel
má přes 1300 ubytovacích kapacit. Pokoje hotelu Riu Republica jsou rozmístěny ve třech budovách, které
nabízí možnost výběru orientace výhledu z pokoje moře/boční výhled na moře/výhled do zahrady/výhled
do krajiny. Všechny jsou vybaveny klimatizací, připojením Wi-Fi, satelitní TV, servisem pro přípravu
kávy/čaje, minibarem, trezorem a balkonem/terasou. Stravování můžete zvolit v jedné z 9 restaurací, kde
ochutnáte to nejlepší z Italské, Asijské, Španělské a Indické kuchyně, nebo je zde k dispozici také
Steakhouse (à la carte), případně na objednání Romantická večeře pod širým nebem nebo si můžete
vychutnat grilování na plážovém baru. Stravování "all inclusive" zahrnuje bohaté americké bufetové
snídaně, oběd - teplý/studený bufet, Pizza, těstoviny,saláty, dezerty, večeře formou bufetu i tématické
restaurace. Svačiny jsou k dispozici 24h denně stejně jako nápoje (neomezené množství místních i
mezinárodních nápojů), které jsou k dispozici v celkem 10 hotelových barech. Zábava je v hotelu zajištěna
díky animačním programům a živé hudbě. V rámci ALL INCLUSIVE lze využít například 1h lekci potápění,
fitness, plážový volejbal, windsurfing/kaykaking/catamaran/šnorchlování. Odpočinek poskytnou lázně
"Renova", které nabízí různé tělové a kosmetické procedury , saunu a výřivku. V areálu naleznete 8
bazénů, vodní park "Splash Water World", obchůdky, diskotéku "Pacha", internetové/PC lobby a 6
konferenčních místností (za poplatek) s kapacitou více než 700 osob.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Školící místnost

Salonek

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Fitness

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Diskotéka

Bar 24 hodin

Internet lobby

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Nekuřácké pokoje

Adults only

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Macao Beach

7,8 km

Palma Real Shopping Village

9,1 km

Manati Park

10,7 km

Bavaro Beach

11,2 km

Plaza San Juan Shopping Center

13,2 km

Coco Bongo

13,8 km

Dolphin Discovery Punta Cana

13,8 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

15,4 km

Bavaro Adventure Park

16,7 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

21,7 km

BlueMall Punta Cana

21,8 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

26,4 km

Cap Cana Marina

27,6 km

Scape Park

27,9 km

Hoyo Azul

28,5 km

Altos de Chavon

55,7 km

Isla Saona

67,9 km

Isla Catalina

70,1 km

Samana

104,6 km

Santo Domingo

155,7 km

