GRAND PALLADIUM BAVARO RESORT AND SPA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, u pláže s bílým pískem se nachází hotelový komplex
Grand Palladiums. Jedna z jeho části – 5* resort Grand Palladium Bavaro Resort and Spa , má k
dispozici celkem 672 pokojů, které dělí na 8 kategorií. Základní kategorii je „Junior Suite“ a je
vybavena: postel s matrací z paměťové pěny, hydromasážní vana, sofa, balkón, župan a pantofle,
minibar, rádio s budíkem, trezor, TV, set pro přípravu kávy a čaje, fén, WiFi, telefon, klimatizace, stropní
ventilátor a žehlička s žehlícím prknem. Další kategorie jsou např. „Romance suite“, „Loft Suite Ocean
View“ nebo „Luxury Junior Suite“ – jejich vybavenost se může lišit. V resortu je hlavní bufetová restaurace
„La Catedral“ a 3 restaurace á la carte – španělská „El Tapeo“, asijská „Bamboo“ a mexická „La
Adelita“. Občerstvit se můžete celkem v 7 barech v lobby „Caoba“, u bazénu např. „Boca chica“ anebo na
pláži. Pro děti jsou zde celkem 3 kluby: „baby club“ pro děti 1-3 let, „mini club“ pro děti 4-12 let a pro
dospívající „Junior Club“. Přes den je možné se aktivně zapojit do nejrůznějších sportů jako jsou ping
pong, volejbal, lukostřelba, basketbal, fotbal, badminton, vodní polo, kajak, windsurfing, zumba nebo si
navečer můžete zahrát biliard. Pro sportovní nadšence je zde posilovna, v hotelu pak najdete i SPA (za
poplatek) s nabídkou masáží a kosmetiky. V hotelu nechybí ani služby jako jsou hlídaní dětí, zdravotní
péče, prádelna, autopůjčovna (vše za poplatek) a parkoviště.

*hosté mohou využívat i služeb, barů a restaurací dalších hotelu řetězce GRAND PALLADIUM – Palace
Resort Spa and Casino a Punta Cana Resort and Spa.
**a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální
oděv.
Změna služeb hotelu vyhrazena

Aktuální počasí
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Denní bar
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Parkování zdarma
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TV
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

