OCEAN BLUE AND SAND *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Resort hotelového řetězce H10 – Ocean Blue and Sand se nachází 20 km od mezinárodního letiště Punta
Cana, přímo u bílé písčité pláže Bávaro. V resortu je celkem 708 suites, 580 „Junior Suites“ –
pohovka, balkón, set pro přípravu kávy a čaje, mini-bar, telefon, satelitní TV, trezor, klimatizace, stropní
ventilátor, žehlička a žehlící prkno, jacuzzi zabudovaná do sprchy, zvětšovací zrcadlo a fén. 58„Junior
Suites Deluxe“ – jsou blíže pláži, 12 „Honeymoon Suites“ – jsou blízko pláže a mají navíc plochou TV a
DVD přehrávač. 58 „Junior Suites Privilege“ – pokoje se službou Privilege jsou v zahradě, u bazénu i u
pláže a mají privátní terasu a jacuzzi, free Wi-Fi, DVD přehravač, uvítací dárek pro dospělé i děti, plážové
osušky na pokoji, župan a pantofle, Privilege lounge, knihovnu a výběr DVD pro dospělé i děti, prémiové
nápoje a další výhody. V resortu najdete 9 restaurací (dvě z nich se platí extra) „El Carey and La
Tortuga“ – hlavní restaurace, „La Cana“ – plážová restaurace, „La Casa de mi Abueal“ –
dominikánská kuchyně, „Route 66“ – americká kuchyně a další. Občerstvit se můžete v 9 barech a
jedné kavárně – „Mike´s Coffee“, „Bar Arenal“ – na pláži, „Lobby Bar“, „Wave Disco Bar“ a další.
Pro děti a dospívající jsou připraveny denní a večerní programy, děti mohou využít dva kluby –Miniclub
Daisy (4-12 let) a Teenclub (13 – 17 let) . Pro dospělé jsou zde také denní a večerní program, fitness
centrum, bowling, tematické party, vodní polo, bridge, lukostřelba, kulečník, deskové hry a další. Z
těch za poplatek např. vodní lyže, jízda na koni nebo rybaření. K dispozici (za poplatek) je ipotápěčské
centrum, Spa centrum s masážemi, kadeřnictvím a saunou. Pro odvážnější je zde kasino. V hotelu si
můžete zapůjčit (za popatek) i kolo nebo auto. Najdete zde i lékařskou službu (za poplatek), hlídaní dětí
(za poplatek), směnárnu a nákupní zónu se suvenýry a mini-marketem.

*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

Dětský koutek

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Bowling

Squash

Tenis

Půjčovna kol

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Směnárna

Diskotéka

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Informace o pokoji

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

5,3 km

Bavaro Beach

7,2 km

Manati Park

7,4 km

Plaza San Juan Shopping Center

9,4 km

Dolphin Discovery Punta Cana

10,0 km

Coco Bongo

10,0 km

Macao Beach

11,8 km

Bavaro Adventure Park

13,1 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

18,2 km

BlueMall Punta Cana

18,4 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

19,4 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

23,1 km

Cap Cana Marina

24,4 km
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Scape Park

25,3 km

Hoyo Azul

26,0 km

Altos de Chavon

57,0 km

Teeth of the Dog Golf Course

61,4 km

La Romana

63,3 km

Isla Saona

66,9 km

Isla Catalina

71,5 km

Samana

108,6 km

Boca Chica

126,3 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

133,5 km

Los Tres Ojos National Park

149,7 km

Santo Domingo

158,7 km

Puerto Plata

263,6 km

