BAHIA PRINCIPE GRAND AQUAMARINE - ADULTS ONLY *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

V tropické zahradě, cca 5 minut chůze od pláže s bílým pískem a azurovým mořem, 35 minut jízdy od
mezinárodního letiště Punta Cana se nachází 5* resort určený pouze pro dospělé – GRAND BAHIA
PRINCIPE AQUAMARINE – jedná se o hotel pouze pro dospělé. Hotel disponuje celkem 498 pokoji „Junior Suite“ – výhled zahrada a „Junior Suite Superior“ – výhled bazén a ty jsou vybaveny: klimatizací,
stropním ventilátorem, sofa, salónek, telefon, set pro přípravu kávy a čaje , budík, satelitní TV, trezor,
minibar, terasa, fén, hydromasážní vana, sprcha a wifi. Hotel má 4 restaurace a 3 bary. Bufetové
restaurace – „Main Restauran“ dále pak „Beach“ a „Pool“ nabízí mezinárodní kuchyni. Následně je možné
využít až 10 restaurací v některých ze sesterských hotelů Grand Bahia Principe Bavaro/Punta
Cana/Turquesa. Bary jsou nejen u bazénu a na pláži, ale i např. v lobby. Pokud se Vám nebude chtít
relaxovat na pláži nebo u bazénu, máte možnost využít svou dovolenou aktivně např. step aerobik, vodní
pilates, windsurfing, kajaky, jóga, nově také cvičení jako je zumba, TRx apod. nebo je zde centrum pro
potápěče. Večer pak můžete zajít na karaoke nebo diskotéku. Hotelové SPA (za poplatek)nabízí celou řadu
služeb jako masáže relaxační, hloubkové ale i salón krásy (manikúru, kadeřník, pedikúra, depilace
apod.). Další placené služby, které můžete v hotelu využít jsou prádelna, motorizované vodní sporty a
profesionální fotografické studio.
All Inclusive zahrnuje: hosté tohoto resortu mohou využívat všech zařízení, služeb a a la carte
restaurací celého komplexu Bahia Principe hotelu (Není možné však využít bufetových restaurací jiných
sesterských resortu a vybavení u resortu Bahia Principe Fantasia), 24 hodin zdarma Wifi v celém hotelu
Ambar (max. 2 zařízení na pokoj), neomezené a la carte večeře ve speciálních restaurací (rezervace a
společenský šat vyžadován/ pro může kalhoty a košile), 24 hodinová pokojová služba, butler služba,
exkluzivní pláž a bar u bazénu, sporty fotbal, basketbal, volejbal a minigolf, 1 hodina denně zdarma (dle
dostupnosti a na požádaní) kajaky, tenis, katamarán k pronájmu, šnorchlovaní, 1 lekce na osobu a pobyt
potápění (dle dostupnosti a na požádaní).
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Internetové připojení

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Prádelna

TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Kávovar

Diskotéka

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

7,7 km

Macao Beach

9,2 km

Manati Park

9,4 km

Bavaro Beach

9,8 km

Plaza San Juan Shopping Center

11,8 km

Coco Bongo

12,4 km

Dolphin Discovery Punta Cana

12,4 km

Bavaro Adventure Park

15,4 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

16,8 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

20,5 km

BlueMall Punta Cana

20,6 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

25,2 km

Cap Cana Marina

26,5 km

Scape Park

26,9 km

Hoyo Azul

27,5 km

Altos de Chavon

56,1 km

La Romana

62,2 km
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Isla Saona

67,5 km

Isla Catalina

70,5 km

Samana

106,0 km

Santo Domingo

156,7 km

