ROYAL SUITES TURQUESA BY PALLADIUM – ADULTS ONLY *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

V blízkosti bílé písčité pláže s tyrkysovým moře, 35 minut jízdy od mezinárodního letiš tě Punta Cana,
leží hotel Royal Suites Turquesa by Palladium. Tento 5* resort určenýpouze dospělým – tvz. ADULTS
ONLY je obklopen tropickou zelení a má k dispozici 372 pokojů, rozdělených do 7 kategorií – 180
„Deluxe Junior suites“, 124 „Royal Junior suites“, 24 „Deluxe Suites“, 12 „Romance Suites“, 15 „Royal
Honeymoon Suites“, 16 „Cabaňa Suites“ a 1 „royal Presidential Suite“. Základní kategorie „Delue
Junior suites“ je vybavena: postel s pěnovou paměťovou matrací, obývací část se sofa, terasu nebo
balkón, jacuzzi, klimatizaci, stropní ventilátor, fén, župan a pantofle, telefon, plazmová TV, DVD
přehrávač, rádio s budíkem, trezor, minibar, WiFi, set na přípravu kávy a čaje, žehličku s žehlicím prknem.
V hotelu jsou k dispozici dvě restaurace, jedna hlavní „The Royal gourmet Restaurant“ a pak „La
Cahnerelle“, k občerstvení je zde několik baru jako např. „Roayl Lobby“, u bazénu a na pláži.Hosté mají
plný přistup do restaurací a barů ve všech hotelech „Grand Palladium Resorts“ . SPA (za
poplatek) a Fitness centrum je k dispozici v hotelu Grand Palladium Palace – kde najdete i turecké lázně,
saunu, kadeřníka a samozřejmě masáže (za poplatek). Z aktivit uveďme např. nemotorizované vodní
sporty, vodní aerobik, ping pong, plážový volejbal, tenis, pétanque, lukostřelbu, vodní polo či lekce jógy.
Večer je zde živá muzika, karaoke, jednou za týden „White Party“. Hosté mají přístup i k zábavě a
bazénům v dalších resortech značky „Grand Palladium Resorts“. Hotel má k dispozici i placené služby jako
nákupní zónu, zdravotní péči, kasino, autopůjčovnu, lekce potápění a možnost golfu.

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