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

35 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, u moře s pláží z bílého písku se nacházíhotelový
komplex Grand Bahia Principe Punta Cana . Hotel má k dispozici 756 pokojů „Junior Suite Deluxe“,
které jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, sofa, set pro přípravu kávy a čaje, telefon, budík,
trezor, minibar, hydromasážní vanu, fén, WiFi, žehličku a žehlicí prkno, balkón nebo terasu. O stravovaní
a občerstvení se stará celkem 5 restaurací a 4 bary . Hlavní bufetová restaurace „Orquidea“ nabízí
mezinárodní kuchyní, restaurace na pláži a u bazénu, a pak á la carte restaurace jako např. italská
„Capriccio“ nebo steak house „Garden Grill“. Bary jsou na pláži, u bazénu a v hotelu. Pro děti ve věku 4–12
let, je v hotelu „Mini-club“ a dětský vodní park , k večeru pak mini disco. Dále resort pořádá denní i
noční zábavu jako volejbal, vodní polo, pétanque, tenis, minigolf, basketbal a vodní sporty windsurf,
kajak. Pro dospělé je zde diskotéka „Bachata“ nebo diskotéka na pláži, karaoke piano bar. V hotelovém
SPA naleznete širokou nabídku masáží, kosmetických procedur a je zde kadeřník. Plně vybavená
posilovna, pak jistě potěší hosty, co by rádi nepolevili ve svém tréninku ani na dovolené. Nabídku služeb
doplňuje hlídaní dětí, prádelna, zdravotní péče a nákupní zóna (za poplatek).

All Inclusive zahrnuje: Stravovaní (hlavní bufetová restaurace - snídaně, obědy a večeře), všechny
restaurace a la carte (3 večeře v těchto restauracích za týden pobytu/ rezervace a formalní oblečení
vyžadováno), přístup k zábavě a relaxaci v obou částech hotelu + Turquesa, lehátka, slunečníky a osušky
u pláže a u bazénu, mezinárodní zábavné programy pro dospělé a děti s živou hudbou, dětské aktivity v
mini klubu (4-12 let), organizované hry, sporty a aktivity, posilovna, wifi v lobby, volný vstup do „Bahia
Principe Village“ nočním klubu s nápoji místní výroby v ceně, 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).

Aktuální počasí
Informace o hotelu

24 °C

27 °C

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Golf

Minigolf

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Diskotéka

Informace o pokoji

Kávovar

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

7,5 km

Manati Park

9,2 km

Macao Beach

9,4 km

Bavaro Beach

9,5 km

Plaza San Juan Shopping Center

11,6 km

Coco Bongo

12,1 km

Dolphin Discovery Punta Cana

12,2 km

Bavaro Adventure Park

15,2 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

17,1 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

20,2 km

BlueMall Punta Cana

20,3 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

24,9 km

Cap Cana Marina

26,2 km

Scape Park

26,6 km

Hoyo Azul

27,3 km

Altos de Chavon

56,1 km

Teeth of the Dog Golf Course

60,4 km

La Romana

62,2 km

Isla Saona

67,3 km
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Isla Catalina

70,5 km

Samana

106,2 km

Boca Chica

124,6 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

131,8 km

Los Tres Ojos National Park

147,9 km

Santo Domingo

156,8 km

Puerto Plata

261,2 km

