GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

35 minut od mezinárodního letiště Punta Cana, se nachází 5* resort Grand Bahia Principe Turquesa. Je
obklopen tropickou zahradou a od pláže chůzí do 10 minut. Hosté Turquesa mohou využívat služeb
hotelu Grand Bahia Principe Bavaro/Punta Cana (bary, a la carte restaurace, zábavu a
relaxaci). Hotel nabízí celkem 502 pokojů v kategorii „Family Master Suite“, „Family Junior Suite“ a
„Junior Suite Superior“. Všechny pokoje jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, telefon, budík,
sofa, kávovar, satelitní TV, trezor (za poplatek), minibar, WiFi (za poplatek), hydromasážní vana a sprcha,
fén, žehlička s žehlícím prknem (Family suite pak mají navíc služby jako přístup dodětského vodního
parku, dárkový uvítací koš, hlídaní dětí apod. přesný vyčet služeb na požádaní dodáme). Stravovaní a
občerstvení zajištují 3 restaurace a 5 barů. Všechny tři restaurace nabízí mezinárodní kuchyni – „Las
Dalias Main Restaurant“, „Pool Restaurant“ a „Beach Restaurant“, 3x za pobyt je možné využít
některou z a la carte restaurací např. dominikánskou „Los Corales“, italskou v Principe Bavaro „Capriccio“
nebo japonskou v Principe Bavaro „Maiko“. Bary jsou u bazénu, na pláži a v Lobby. O denní či noční
aktivitu není v tomto hotelu nouze. Hotel nabízí dětský klub „Scouts Bahia“, bazén se vodním parkem
pro ty nejmenší s vodními tryskami. K dispozici je plně vybavená posilovna, vodní a plážový volejbal,
jóga, fotbal, šipky, centrum pro potápěče, 5 minut od komplexu je 18 jamkové golfové hřiště a pro
dospělé noční klub „Bachata“. Hotelové SPA je nejen pro dospělé, ale i pro děti (např. masáž pro
princezny nebo superhrdiny, dětské tetovaní, dětský make-up apod.) Hotel nabízí i další služby (za
poplatek) jako např. zdravotní péči, prádelnu, prémiové drinky, 24 hodinové hlídaní dětí ve věku 2-12 let
(po předchozí potvrzené rezervaci) a motorové vodní sporty.

All Inclusive zahrnuje: uvítací koktejl, přístup do barů a a la carte restaurací v hotelu Grand Bahia
Principe Punta Cana, Principe Bavaro a také mohou využívat služby jako animační programy, večerní show
a relaxační placené služby (Bufetové restaurace nikoliv, pouze tu ve vlastním hotelu), lehátka, slunečníky
a osušky na pláži a u bazénu, zábavný program pro dospělé i děti s živou hudbou, Wifi v hale hotelu, 1
hodina denně zdarma (dle dostupnosti a na požádaní) kajaky, tenis, katamarán k pronájmu, dětské
aktivity v miniklubu (4-12 let), mini bar s vodou, nealkoholické nápoje a pivo, posilovna, organizované hry,
sporty a aktivity, volný vstup do „Bachata“ nočního klubu v Bahia Principe Village (nealkoholické a
alkoholické nápoje místní výroby v ceně, mohou sem pouze osoby starší 18 let), 3 a la carte večeře za
týden pobytu (rezervace a formální oblečení vyžadováno), 1 lekce na osobu a pobyt potápění v bazénu

(dle dostupnosti a na požádaní)

*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

Dětský koutek

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Golf

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Kávovar

Žehlení prádla

Diskotéka

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

7,6 km

Manati Park

9,2 km

Macao Beach

9,2 km

Bavaro Beach

9,7 km

Plaza San Juan Shopping Center

11,7 km

Coco Bongo

12,3 km

Dolphin Discovery Punta Cana

12,3 km

Bavaro Adventure Park

15,2 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

16,9 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

20,2 km
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BlueMall Punta Cana

20,3 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

24,9 km

Cap Cana Marina

26,2 km

Scape Park

26,5 km

Hoyo Azul

27,2 km

Altos de Chavon

55,6 km

Teeth of the Dog Golf Course

60,0 km

La Romana

61,8 km

Isla Saona

67,0 km

Isla Catalina

70,1 km

Samana

106,0 km

Boca Chica

124,2 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

131,4 km

Los Tres Ojos National Park

147,5 km

Santo Domingo

156,4 km

Puerto Plata

260,9 km

