BAHIA PRINCIPE LUXURY ESMERALDA *****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

U pláže s bílým pískem, 35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana – zde najdete komplex
hotelů značky GRAND BAHIA PRINCIPE. Esmeralda disponuje 570 pokoji „Junior Suite Deluxe“ které
jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, telefon, set pro přípravu kávy a čaje, budík, plazmová TV,
trezor, minibar, WiFi, 24 hodinovou pokojovou službu, hydromasážní vana, fén, župan a pantofle, terasa a
plážové ručníky na pokoji. 2 hlavní restaurace „Jazmin main Restaurant 1“ a „Los Geranios main
Restaurant 2“, „Beach“ a „Pool“ restaurant s 16 á la carte restauracemi (např. brazilská „Rodizio“, italská
„Bella Italia“ nebo mexická „Tex Mex Santa Fe“), se postarají, že nebudete mít hlad. Celkem 3 baru (v
hotelu, u bazénu a na pláži) Vám pak zajistí občerstvení. Přes den je možné vyzkoušet aerobik,hodiny
megengue a jógy, zahrát si fotbal, volejbal, půjčit si kajak nebo zajít do posilovny. Po aktivně stráveném
dni, máte možnost zajit do hotelového SPA a nechat se hýčkat masáží nebo kosmetikou (vše za poplatek).
Z dalších služeb je k dispozici zdravotní péče, prádelna nebo fotografické studio (vše za poplatek).

All Inclusive zahrnuje: lokalita v těsné blízkosti oceánu, uvítací koktejl, 24 hodinová pokojová služba,
VIP vybavení, plážové osušky k bazénu a na pláž při příjezdu již v pokoji, župany a pantofle, zahraniční
tisk, plážový bar, organizované hry a aktivity, mini bar s alkoholickými nápoji, basketbal, volejbal, minigolf,
posilovna, aerobik, jóga, neomezené večeře v a la carte restauracích (rezervace a formální oblečení),
výběr mezinárodních nápojů, 24 hodinová Wifi v celém hotelu (max. pro 2 zařízení na pokoj), hosté mohou
využívat zařízení a restaurace v celém komplexu Bahia hotels (výjimkou jsou bufetové restaurace
ostatních hotelu a vybavení Bahia Principe Fantasia), 1 hodina denně zdarma tenis, kajak, katamarán k
pronajmutí (dle dostupnosti a na požádaní), 1 lekce potápění v bazénu (dle dostupnosti a na požádaní/
osoba a pobyt).
*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

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Diskotéka

Informace o pokoji
Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Pokojová služba

Kávovar

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

7,4 km

Manati Park

9,2 km

Bavaro Beach

9,4 km

Macao Beach

9,6 km

Plaza San Juan Shopping Center

11,5 km

Coco Bongo

12,1 km

Dolphin Discovery Punta Cana

12,1 km

Bavaro Adventure Park

15,1 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

17,3 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

20,2 km

BlueMall Punta Cana

20,3 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

25,0 km

Cap Cana Marina

26,3 km

Scape Park

26,8 km

Hoyo Azul

27,5 km

Altos de Chavon

56,5 km
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Teeth of the Dog Golf Course

60,9 km

La Romana

62,7 km

Isla Saona

67,7 km

Isla Catalina

71,0 km

Samana

106,5 km

Boca Chica

125,1 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

132,3 km

Los Tres Ojos National Park

148,3 km

Santo Domingo

157,3 km

Puerto Plata

261,5 km

