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

Hotel Be Live Collection Punta Cana se nachází 35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana,přímo
na pláži Cabeza de Toro. Hotel nabízí několik typu ubytovaní: „Standard pokoj“ je vybaven
klimatizací, stropním větrákem, kávovarem, fénem, žehlícím prknem, mini-barem, plazmou TV,
trezorem (za poplatek) a telefonem (za poplatek) a balkónem. Pokoj „Superior Deluxe“ má
navíc hydromasážní sprchu. „Junior Suite“ – má pro změnu jacuzzi v koupelně. V hotelu jsou pak k
dispozici navíc dva různé programy – první „Better Together“ je určený rodinám s dětmi . Tento
program dovolené má navíc – salónek pro check-in a check-ou,obývací pokoj s hernou a videohry pro
děti, hlídaní děti (5 -12 let), skluzavky, bazén a privátní část pláže, 2 bary s prémiovými nápoji, 24
hodinová pokojová služba. Kategorie pokojů: Family room – vybaven jako standard, Family Junior Suit –
o něco větší, Family suit ocean view – navíc výhled moře, a ubytovaní rozděleno do dvou místností
ložnice a obývací pokoj. Druhý program je určen pro dospělé – Adults club . Tento program zahrnuje
ke službám v adults club jako jsou: individuální check-in a check-out ve VIP salonku. V tomto salónku pak
najdete i TV, stolní hry, knihy, počítače, Wi-Fi připojení, kontinentální snídaně, občerstvení a nápoje. K
dispozici jsou 2 bary s prémiovými nápoji, bazén a exkluzivní pláž s pohovkami z Bali. Kategorie
pokojů jsou: „Superior Deluxe Swim up“ – pokoj s přímým vstupem do bazénu z balkonu, Master
Junior Suit – pokoje v přední části u moři nebo mají ocean view, Maste Suite - jacuzzi. Všechny tyto
pokoje mají navíc oproti standartním dokovací stanici na iPad, iPod nebo iPhone, make-up zrcátko.
Stravovaní se nabízí v jedné hlavní restauraci „Windows Buffet“ a ve 5 tematických: „Mylos“ gurmánská kuchyně, „Oralé“ - mexická kuchyně, „Rodizio“ - brazilská kuchyně, „Akeru“ - asijská kuchyně.
K dispozici je za poplatek „Lobster House“ - humři, langusti. K dispozici je ještě „KM Pizza“ nebo Burger
corner“. Přes den se můžete osvěžit ve 4 barech, „Beach Bar“, „Pool Bar“ nebo „Plaza Bar“ a „Lobby
Bar“. 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). Pro děti je k dispozici
miniclub (4 – 7 let) a kids club (8 – 12 let) a teen club (13 – 17 let). Pro dospělé 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.

All Inclusive zahrnuje: stravovaní (snídaně, obědy a večeře) v restauraci Windows + a la carte
(Rodizzio, Gourmet Dominicain, Mediterranean, Asian, Mexican) + snack bar a nápoje (místní výroby v

baru u bazénu, lobby, sports, beach), lehátka a ručníky u bazénu a na pláži, mini bar, posilovnu, tenis,
aerobik, ping pong, volejbal, mini klub (4-7 let) a kids klub (8-12 let) a vstup do nočního klubu pro dospělé.

*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální
oděv.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí

25 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Školící místnost

Dětský koutek

Internetové připojení

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Golf

Rybolov

Pláž

Restaurace

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Bar 24 hodin

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Kávovar

Žehlení prádla

Adults only

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Dolphin Discovery Punta Cana

3,6 km

Coco Bongo

3,9 km

Bavaro Beach

4,1 km

Plaza San Juan Shopping Center

4,1 km

Bavaro Adventure Park

5,5 km

Palma Real Shopping Village

6,4 km
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Manati Park

7,1 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

9,5 km

BlueMall Punta Cana

10,6 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

15,3 km

Cap Cana Marina

16,8 km

Scape Park

20,3 km

Hoyo Azul

21,0 km

Macao Beach

22,9 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

30,5 km

Altos de Chavon

61,3 km

Isla Saona

64,7 km

Teeth of the Dog Golf Course

65,9 km

La Romana

68,0 km

Isla Catalina

75,7 km

Samana

119,6 km

Boca Chica

133,5 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

140,7 km

Los Tres Ojos National Park

157,4 km

Santo Domingo

166,4 km

Puerto Plata

274,5 km

