OCCIDENTAL PUNTA CANA (ex Occidental Grand) ****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

Na bílé, písčité pláži, v letovisku Punta Cana a 35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana se
nachází hotel Occidental Punta Cana (původní název hotelu je Occidental Grand). Hotel má k dispozici
celkem 860 pokoju. 780 v základní kategorii „Superior“, a pokoje vyšší kategorie: 16 „Superior Ocean
Front“ a 12 „Junior Suite Ocean Front“ a v kategorii Royal Level** 20 „Superior“ a 32 „Suite“.Všechny
pokoje jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, balkón, budík, telefon, kávovar, kabelová televize,
trezor, mini-bar, fén a žehlička s žehlícím prknem. Stravovaní a občerstvení je zajištěno ve dvou
bufetových restauracích „Le Buffet“ a „Beach Club“ a následně v hotelu můžete navštívit 6 a la carte
(např. „Vía Veneto“ italská, „Caracolas“ mořské plody, „La Hacienda“ mexická) 2 snack bary a 10 barů
(např. „Lobby bar“, „Flamoyan Bar“, u bazénu a na pláži atd.). Po dobrém jídle kromě relaxace na pláži
hotel nabízí mnoho aktivit jako jsou třeba stolní fotbal, stolní tenis, šipky, volejbal, badminton, jóga,
tenis, lekce tance, basketbal atd. Připraveny jsou i nemotorizované vodní sporty jako kajaky, windsurfing
a lekce potápění (za poplatek). Večer jsou pořádány noční show a jednou za týden je plážová party.
Pro děti 4–12 let je zde „Mini club“ a pro ty starší je zde herna a večer „Minidisco“. Hotelové SPA (za
poplatek) s nabídkou masáži zde také nechybí. Z dalších placených služeb hotel nabízí: směnárnu,
prádelnu, autopůjčovnu, nákupní zónu a exkurze.

**Royal Level (za příplatek, cena osoba/noc od 600 czk) - privátní check in a check out, restauraci a
la carte pouze pro členy Royal level, vyhrazenou část pláže pouze pro členy Royal level s barem, WiFi,
jacuzzi a v mini-baru pivo. Také župany a pantofle.

*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
Denní bar

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Tenis

Golf

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Informace o pokoji
TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Bezbariérový pokoj

Kávovar

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

3,1 km

Bavaro Beach

5,0 km

Manati Park

5,5 km

Plaza San Juan Shopping Center

7,2 km

Dolphin Discovery Punta Cana

7,8 km

Coco Bongo

7,8 km

Bavaro Adventure Park

11,0 km

Macao Beach

13,9 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

16,0 km

BlueMall Punta Cana

16,3 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

21,1 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

21,6 km

Cap Cana Marina

22,5 km

Scape Park

23,7 km

Hoyo Azul

24,4 km

Altos de Chavon

57,3 km

Teeth of the Dog Golf Course

61,8 km

La Romana

63,7 km
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Isla Saona

65,9 km

Isla Catalina

71,8 km

Samana

110,7 km

Boca Chica

127,3 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

134,5 km

Los Tres Ojos National Park

150,8 km

Santo Domingo

159,8 km

Puerto Plata

265,6 km

