GRAND PALLADIUM PALACE RESORT SPA & CASINO *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Užijte si dovolenou s rodinou, kamarády nebo partnerem v GRAND PALLADIUM PALACE RESORT SPA &
CASINO, umístěném přímo u pláže Bavaro beach. Ubytovat se můžete v deluxe pokojích, které nabízejí
jednu nebo dvě postele a jsou vybaveny klimatizací, větrákem, trezorem, vybavenou koupelnou s masážní
vanou v pokoji , odděleným wc a sprchovým koutem, fénem na vlasy, zrcadlem, telefonem (zpoplatněno),
minibarem, kávovarem, vybavením na žehlení prádla, satelitní TV, radiem s budíkem a mp3 přehrávačem,
balkonem nebo terasou s posezením a sušákem na prádlo. Connected loft family suite je spojením Loft
apartmá a 2 pokojů s masážní vanou, kombinující luxus a intimitu s pohodlím a odpočinkem. V přízemí
loftu se nachází velká ložnice a v prvním patře rozlehlý obývací pokoj s rozkládací pohovkou. Je vybavený
klimatizací a vším, co je potřeba k pohodlnému pobytu. Junior Suite Ocean View zaručují výhled na
tyrkysově modré vody Karibského moře z balkónu nebo terasy . Možné ubytování pro 1 až 4 osoby. Volný
čas si můžete užít u bazénu, na pláží, v lázních, v casinu, na párty či si zasportovat, zatímco si děti budou
hrát v Castillo del Pirata, Black & White Club a nebo se zabaví v divadle. Na vyžádání po telefonu (3902) je
možné si nechat donést jídlo od hotelové služby. Nabízejí saláty, sandwiche, wrapy, quesadelly,
hamburgery, pizzu, těstoviny a spoustu dalšího. Z letiště na hotel trvá cesta 20 min taxi (35 UDS
přibližně). The Plaza Bávaro shopping centre se nachází 1 km od hotelu.

Aktuální počasí

26 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Dětský koutek

Hotelová doprava

Parkování zdarma

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Solárium

Masáže

Fitness

Tenis

Golf

Minigolf

Půjčovna kol

Pláž

Vodní nemotorizované sporty

Směnárna

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Nekuřácké pokoje

Kávovar

Žehlení prádla

Diskotéka

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ PUNTA CANA

15,4 km

