VIK ARENA BLANCA ****
Destinace: Dominikánská rep. - PUNTA CANA

30 minut jízdy od mezinárodního letiště Punta Cana, u známe pláže Bavaro se nachází 4* hotel z řetězce
VIK – Arena Blanca. V hotelovém areálu, s tropickou zahradou najdete 456 pokojů v pěti třípodlažních
budovách. Klimatizované pokoje jsou vybaveny telefonem, trezorem (za poplatek), minibarem, balkónem
nebo terasou, vlastní koupelnou. Hotel má celkem 4 restaurace a 5 barů. Snídaně, obědy a večeře se
podávají v hlavní bufetové restauraci, snacky se pak podávají v restauraci El Bucanero, další restaurace a
la carte pak nabízí např. italskou, mexickou či seafood kuchyni (restaurace a la carte: La Proa, El Cano a
barbecue jsou placené, nespadají do All Inclusive). Bary pak najdete v Lobby, na pláži, Bucanero bar,
Calypso Bar a Disco bar. Kromě velkého bazénu máte možnost využít i další zábavu jako jsou ping pong,
stolní fotbal, šipky, posilovnu, kajaky, golf, volejbal, dětský park a club (pro děti od 4-12 let), pétanque a v
blízkosti je možné zaplatit si jízdu na koni. Motorizované vodní sporty jsou za poplatek. Zajištěni jsou i
denní a večerní programy. V hotelu také naleznete placené služby jako jsou: prádelna, autopůjčovna,
směnárna, 24 hodinovou lékařskou péči, obchůdky, wellnes centrum, kadeřníka, nekuřáckou restauraci a
WiFi (na recepci) a hlídaní dětí.
All Inclusive: stravovaní (snídaně, obědy, večeře, zmrzlina, koktejly v barech a restauracích), alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby, káva, čaj. Volný vstup do restaurací El Mirador, El Bucanero,
Trattoria (některé speciální drinky a jídlo jsou za příplatek). Denní a večerní aktivity, aerobik, hodiny
tance, volejbal, stolní tenis, 2 tenisové kurty, posilovna, nemotorizované vodní sporty, mini club pro děti
4-12 let.
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv.
Hotel nabízí i svatební a golfové balíčky.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Aktuální počasí

26 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Golf

Pláž

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

TV

Minibar

Klimatizace

Terasa / Balkon

Trezor

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
Název

Vzdálenost od hotelu

Palma Real Shopping Village

4,9 km

Bavaro Beach

6,9 km

Manati Park

6,9 km

Plaza San Juan Shopping Center

9,0 km

Dolphin Discovery Punta Cana

9,6 km

Coco Bongo

9,6 km

Macao Beach

12,1 km

Bavaro Adventure Park

12,7 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

17,7 km

BlueMall Punta Cana

18,0 km

Sirenis Aquagames Punta Cana

19,7 km

Reserva Ecologica Ojos Indigenos

22,7 km

Cap Cana Marina

24,0 km

Scape Park

24,9 km

Hoyo Azul

25,5 km

Altos de Chavon

56,8 km

Teeth of the Dog Golf Course

61,2 km

La Romana

63,1 km

Isla Saona

66,5 km

Isla Catalina

71,3 km
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Samana

108,9 km

Boca Chica

126,2 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

133,4 km

Los Tres Ojos National Park

149,6 km

Santo Domingo

158,6 km

Puerto Plata

263,8 km

