WHALA!BÁVARO ****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Hotel Whala!Bavaro se nachází 35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, jen pár kroku od
pláže s bílým pískem (přes málo frekventovanou silnici). V roce 2018 prošel hotel kompletní
rekonstrukcí. Menší hotel s All Inclusive službami má k dispozici 5 kategorií ubytovaní - Economy (pouze
pro 2 osoby, 22 m²), Standard (až 4 osoby, 22 m²), Superior (až 4 osoby, 30 m²), s výhledem na bazén
(pouze pro 2 osoby, 25 m²) a nově s výhledem na moře (pouze pro 2 osoby, 22 m²). Nová část hotelu
se nachází na pláži, kromě pokojů s výhledem na moře zde najdete také bar a bazén umístěný na střeše
této budovy. Všechny pokoje jsou vybaveny: klimatizací, stropním větrákem, satelitní TV, trezorem (za
poplatek), fénem, Wi-Fi, lednicí a balkónem. V hotelu jsou dvě bufetové restaurace a jedna a la carte –
„Japanes restaurant“ s japonskou kuchyňí (není součástí All Inlcusive programu), v provozu je 6 dní v
týdnu od úterý do neděle. 3 bary z toho jeden na pláži „Beach Bar“ – slouží i jako Snack Bar během
odpoledních hodin, „Bar Sueňo“ - slouží i jako Snack Bar během odpoledních hodin nebo „Bar Orquídea“.
Pokud jste fitness nadšenci, jistě uvítáte plně vybavenou posilovnu přímo v hotelovém areálu a či
dopolední gymnastické lekce v bazénu. Nově také naleznete v hotelu služby za poplatek: prádelnu,
obchod a salón krásy. V okolí hotelu je několik golfových hřišť, „Manatí Park“ - botanická a zoo na
80,000m², „Dolphin Island“- plavaní s delfíny či dlouhé procházky po pláži. Večer je možné zajít si zatančit
na některou z okolních diskoték nebo za nákupy. Je možné odsud vyrazit na výlety jako „Isla Saona“ nebo
„Jeep Safari“.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Internetové připojení

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Fitness

Pláž

Restaurace

Prádelna

Bar 24 hodin

Informace o pokoji
WC na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

1,7 km

Bavaro Beach

3,1 km

Manati Park

4,6 km

Plaza San Juan Shopping Center

5,6 km

Dolphin Discovery Punta Cana

6,1 km

Coco Bongo

6,2 km

Bavaro Adventure Park

9,3 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

14,4 km

BlueMall Punta Cana

14,8 km

Macao Beach

15,9 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

19,6 km

Scape Park

22,7 km

Hoyo Azul

23,4 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

23,5 km

Isla Saona

65,5 km

Isla Catalina

72,5 km

Samana

112,6 km

Santo Domingo

161,2 km

