BARCELÓ BÁVARO PALACE *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Na bílé, písčité pláži Bávaro, 30 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana se nachází Barceló
Bávaro Palace. Tento 5* resort má k dispozici 1 402 pokoj v několika kategoriích – „Superior“, „Junior
Suite“, „Family Duplex“, „Family room“ a režimu Premium Level* - „Family Junior suite“, „Junior suite
Ocean Front“, „Suite Ocean Front“, „Panoramic Suite Ocean Front“, „Master suite Ocean Front“,
„Presidential Suite Ocean Front“. Všechny pokoje jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, minibar, LCD TV, rádio s možností připojení iPod nebo MP3, WiFi (za poplatek), trezor, kávovar, terasa
nebo balkón, fén, župan, pantofle a žehlička s žehlícím prknem. Dvě bufetové restaurace „Miramar“ s
mezinárodní kuchyní a „Bohío Dominicano“ s dominikánskou kuchyní a 6 restaurace a la carte jako
např. „El Coral Sea Food“ – mořské plody, „La Dolce Vita“ – italská, „México Lindo“ – mexická, „Kyoto“
japonská se postarají o Vaše stravovaní. 14 barů zase o Vaše občerstvení – „Coco“ a „Taino“ u
bazénů, „Bambú“ bar v rodinné zóně“, bar v kasinu, na diskotéce a další. “. V hotelu najdete posilovnu se
zónou pro aerobik a spinning, jsou zde také hřiště na baseball a fotbal, tenisové kurty a
víceúčelová hřiště. Dále je možné si zahrát stolní tenis, plážový volejbal, vodní polo anebo vyzkoušet
vodní motorizované (za poplatek) a nemotorizované vodní sporty (některé vybavení a lekce jsou za
poplatek). Děti od 3–12 let nadchne Mini klub či vodní park „Barcy“ kde je vodní hrad a skluzavky a
juniory pak „the Xone Disco“. Hotelové SPA Vám nabídne celou řadu služeb jako jsou masáže, sauna,
hydromasážní vanu, termální bazén a další. K dispozici jsou v hotelu další služby (za poplatek) jako
business centrum, malé nákupní centrum, golfové hřiště, prádelna, autopůjčovna, bowlingové centrum,
24 hodinová zdravotní péče, exkurze, vodní park „the Pirates Island“ a kasino.
*PREMIUM LEVEL (za příplatek, cena osoba/noc od 2 000 czk) – privátní check in a check out,
pokoje s nejlepším výhledem na moře, láhev rumu při příjezdu, vstup do Premium Level Lounege, WiFi
zdarma, Expres prádelna za standartní ceny, vstup na minigolf a do vodního parku „Pirates Island“, vstup
do SPA a 10% slevy na služby jako SPA, Exkurze a salón krásy.

*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

Školící místnost

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Bowling

Tenis

Golf

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Prádelna

TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Rodinné pokoje

Nekuřácké pokoje

Kávovar

Diskotéka

Informace o pokoji

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Bavaro Beach

0,3 km

Palma Real Shopping Village

2,5 km

Plaza San Juan Shopping Center

2,6 km

Dolphin Discovery Punta Cana

2,9 km

Coco Bongo

3,1 km

Manati Park

3,9 km

Bavaro Adventure Park

6,2 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

11,2 km

BlueMall Punta Cana

11,8 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

16,7 km
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Cap Cana Marina

18,1 km

Macao Beach

19,2 km

Scape Park

20,4 km

Hoyo Azul

21,1 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

26,8 km

Altos de Chavon

58,7 km

Teeth of the Dog Golf Course

63,2 km

Isla Saona

64,1 km

La Romana

65,3 km

Isla Catalina

73,1 km

Samana

115,8 km

Boca Chica

130,2 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

137,4 km

Los Tres Ojos National Park

153,9 km

Santo Domingo

163,0 km

Puerto Plata

270,6 km

