IBEROSTAR DOMINICANA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Tento 5* hotel, Iberostar Dominicana se nachází 25 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana,
přímo na pláži Bávaro. Hotel má k dispozici celkem 490 pokojů – 318 standartních, 15 standartních s
výhledem na moře, 13 rodinných, 100 Junior Suites, 4 Junior Suite s výhledem na moře a 40 Spa Junior
Suite. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, stropním ventilátorem, kávovarem, plochou TV,
telefonem, mini-barem, balkónem nebo terasou, trezorem, internetem, žehličkou s žehlícím prknem.
Rodinný neboli „Family Room“ – dva pokoje se společnou koupelnou, PlayStation a max. obsazení je 2
dospělý + až 3 děti nebo 3 dospělý a 2 děti. „Junior Suite“ – má navíc župan a pantofle a volný vstup do
Spa. „Spa Junior suite“ – tyto pokoje se nachází vedle Spa, k dispozici navíc župan a pantofle, plážové
osušky na pokoji, Spa voucher v hodnotě 50 USD pokoj/pobyt. Stravovaní je zajištěno ve 2 bufetových
restauracích a 6 tematických („Higuey a Hispaniola“ – mezinárodní bufet a tematické večery během
týdne, z tematických např. „La Pagoda“ – asijská kuchyně, „Maria Bonita“ – mexická kuchyně). Občerstvit
se můžete v 8 barech např. „Macao Bar“ , „Quisqueya Bar“, „Chiringuito“ nebo „La Yola“. Během dne
pro Vás hotel pořádá denní aktivity a je možné si zahrát či vyzkoušet např. volejbal,vodní polo, ping
pong, tenis, taneční lekce. K zapůjčení jsou kajaky a katamarán, za poplatek pak další motorizované vodní
sporty, golf a potápěčské centrum. Pro děti jsou otevřeny dva kluby„Miniclub Starkyn y Stella“ (4-12
let) a Teens club (13-18 let) s denníma aktivitami včetně večerní diskotéky. Pro aktivní sportovce je k
dispozici plně vybavené fitness a pro ty co rádi relaxuji zde najdou nové Spa s jacuzzi, kde najdete i
masáže a kosmetické služby. Večer si můžete jít zatančit na diskotéku nebo zkusit štěstí v kasinu. Další
hotelové služby, které je možné využít (placené): prádelna, zdravotní péče, kadeřník, autopůjčovna a
nákupní zóna.

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

Kongresový sál

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Diskotéka

Informace o pokoji
Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Kávovar

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

6,4 km

Manati Park

8,3 km

Bavaro Beach

8,4 km

Plaza San Juan Shopping Center

10,5 km

Macao Beach

10,7 km

Dolphin Discovery Punta Cana

11,1 km

Coco Bongo

11,1 km

Bavaro Adventure Park

14,1 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

18,3 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

19,2 km

BlueMall Punta Cana

19,4 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

24,1 km

Cap Cana Marina

25,4 km

Scape Park

26,1 km

Hoyo Azul

26,7 km

Altos de Chavon

56,7 km

Teeth of the Dog Golf Course

61,1 km
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La Romana

62,9 km

Isla Saona

67,2 km

Isla Catalina

71,1 km

Samana

107,5 km

Boca Chica

125,6 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

132,8 km

Los Tres Ojos National Park

148,9 km

Santo Domingo

157,9 km

Puerto Plata

262,4 km

