BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA - ADULTS ONLY *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Hotel Be Live Collection Punta Cana – ADULTS ONLY se nachází přibližně 35 minut jízdy od mezinárodního
letiště Punta Cana, blízko pláže Cabeza de Toro. Nachází se ve čtvrti Cabeza de Toro v letovisku Punta
Cana, 11 km od zábavního parku Dolphin Island Park, 18 km od sladkovodních lagun, a 19 km od pláže
Juanillo a přístavu Cap Cana. Tento hotel disponuje 297 klimatizovanými pokoji, které se dělí na několik
kategorií – „Master Suite Swim Out“, „Master Suite“, „Master Suite Sea View“, „Master Junior Suite Beach
Walk“, „Master Junior Suite Sea View“, „Master Junior Suite“ a „Junior Suite“. Pokoje disponují,
balkonem/terasou, klimatizací, vlastní sociální zařízení s vysoušečem vlasů, příslušenstvím na přípravu
kávy a čaje, kabelovou TV s plochou obrazovkou, telefonem, minibarem, příslušenstvím na žehlení prádla,
župany, trezorem. Dále hotel disponuje exkluzivním VIP salonkem otevřeným od 07:00-23:00, disponující
terasou, částí k sezení, částí s TV, barem s prémiovými drinky, občerstvením, kontinentální snídaní,
deskovými hrami a vysokorychlostním wifi připojením. Stravovaní se nabízí v jedné hlavní restauraci
„Windows Buffet“ a v 10 dalších restaurací „Mylos“ - gurmánská kuchyně, „Oralé“ - mexická kuchyně,
„Rodizio“ - brazilská kuchyně, „Akeru“ - asijská kuchyně. K dispozici je za poplatek „Lobster House“ humři, langusty. K dispozici je ještě „KM Pizza“ nebo Burger corner“ a další. Přes den se můžete osvěžit
v 7 barech, „Beach Bar“, „Pool Bar“ nebo „Plaza Bar“ a „Lobby Bar“ a další. Aktivit, které můžete zkusit v
hotelu je mnoho např. Aerobik, tenis, stolní tenis, volejbal, fitness, vodní lyžovaní (za poplatek), potápění
(za poplatek) a rybaření (za poplatek), diskotéka, kasino a wellnes. Další služby, co jsou k dispozici:
prádelna, lékárna, zdravotní péče, směnárna, půjčovna vozů, venkovní parkoviště, taxi služba a 24
hodinová bezpečnostní služba.
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Školící místnost

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Golf

Rybolov

Pláž

Restaurace

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Adults only

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Kávovar

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ PUNTA CANA

9,4 km

