IBEROSTAR SELECTION BÁVARO *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Hotel z řetězce IBEROSTAR – BÁVARO se na nachází 25 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta
Cana, přímo u písčité pláže Bávaro. Resort je prémium gold a hosté tohoto hotelu, mohou využívat
i služeb sousedních dvou resortu – IBEROSTAR Punta Cana a Dominicana. Resort má navíc vodní
park se skluzavkami a vodními atrakcemi pro děti. Hotel disponuje celkem 614 pokoji z toho je 448
Junior Suites, 56 Superior Junior Suites, 32 Family Junior Suites, 40 Spa Junior suites, 16 Ocean Front Junior
Suites, 20 Ocean Front Superior Junior Suites a 2 Presidential Suites. Všechny pokoje jsou vybaveny
klimatizací, stropním ventilátorem, kávovarem, plochou TV, rádio a CD přehrávačem, telefonem, minibarem, balkónem nebo terasou, trezorem, internetem, žehličkou s žehlícím prknem, župany a 24
hodinovou pokojovou službou. Rodinná neboli „Family Suite“ – se nachází blízko vodního parku, dva
pokoje se společnou koupelnou, PlayStation a max. obsazení je 2 dospělý + až 3 děti nebo 3 dospělý a 2
děti. „Superior Junior Suite“ – se nachází v klidné části resortu, má privátní check-in, plážové osušky na
pokoji, župan a pantofle. „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. „Ocean Front Junior
Suite“ – ve 2 podlaží s výhledem na moře, privátní check-in, plážové osušky na pokoji a volný vstup do
SPA. „Superior Ocean Front Junior Suite“ – první podlaží s výhledem na moře, jacuzzi, jinak vše jako
Ocean Front Junior suite. „Presidential Suite“ – nachází se v bungalovu u pláže, má jídelnu a ložnici s
šatnou, koupelnu s Jacuzzi a větší terasu orientovanou k moři. Navíc zdarma earli check-in a late checkout, privatní check-in a check-out, romantickou večeři v bungalovu (jednou za pobyt), 30-min. masáž za
pobyt na osobu, zdarma jednou za pobyt prádelna, 20% sleva na služby ve Spa a romantickou večeři na
pláži. Stravovaní je zajištěno v 1 bufetové restauraci a 6 tematických „Los Haitises“ – mezinárodní
kuchyně, „La Coupole“ – francouzská kuchyně, „Kabuki“ – japonská kuchyně, „La Dorada“ – středomořská
kuchyně. Občerstvit se můžete v 6 barech např. „Siboney Bar“, „Lobby Bar“, „The Pool Bar“ nebo „Star
Café“. Také můžete využít restaurace a bary v IBEROSTAR hotelech Punta Cana a Dominicana.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 klubyLucy´s mini club (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 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.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Kongresový sál

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Diskotéka

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Rodinné pokoje

Kávovar

Informace o pokoji

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

5,9 km

Manati Park

7,8 km

Bavaro Beach

7,9 km

Plaza San Juan Shopping Center

10,0 km

Dolphin Discovery Punta Cana

10,6 km

Coco Bongo

10,6 km

Macao Beach

11,0 km

Bavaro Adventure Park

13,7 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

18,7 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

18,7 km
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BlueMall Punta Cana

18,9 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

23,6 km

Cap Cana Marina

24,9 km

Scape Park

25,6 km

Hoyo Azul

26,3 km

Altos de Chavon

56,6 km

Teeth of the Dog Golf Course

61,0 km

La Romana

62,8 km

Isla Saona

66,9 km

Isla Catalina

71,1 km

Samana

107,8 km

Boca Chica

125,7 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

132,9 km

Los Tres Ojos National Park

149,0 km

Santo Domingo

158,0 km

Puerto Plata

262,8 km

