BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO *****
Destinace: Dominikánská rep. - SAMANÁ

Na severní části poloostrovou Samaná, obklopen tropickou zahradou se nachází resort Grand Bahia
Principe El Portillo. Tento 5* resort má k dispozici celkem 606 pokojů, které dělí na 5 kategorií:
„Standard“, „Junior Suite“ – navíc obývací část s pohovkou, „Family Junior Suite“ – obývací část s
pohovkou a dětský mini-bar, „Family Master Suite“ – propojené pokoje jinak jako Family Junior Suite a
„Junior Suite Superior“. Všechny pokoje jsou vybaveny: klimatizace, stropní ventilátor, telefon,
budík, kávovar, satelitní TV, trezor (za poplatek), mini-bar, fén, WiFi (za poplatek), žehlička s žehlícím
prknem. Celkem 6 restaurací a několik baru zajišťuje stravovaní a osvěžení . Bary jsou k dispozici
na pláží, u bazénu a na několika místech v hotelu. Z restaurací jsou to hlavní hotelová„Las Dalias main
restaurant“, plážová „Beach Restaurant“ a 4 a la carte – italská „Portofino“, gurmánská „Don Pablo
Gourmet Restaurant“, středomořská „El Pescador Restaurant“ a brazilská „Rodizio“. Dětské návštěvníky
jistě zaujme vodní park „Water Park Bahia Scouts“ kde najdou vodní skluzavky, nebo je zde klub jak
pro ty nejmenší, tak pro juniory. Relaxace na pláži nebo aktivně zkusit plně vybavenou posilovnu, plážový
volejbal, kajaky, basketbal, potápění či si zahrát stolní tenis, to už je otázka na Vás. Pro děti a dospělé
jsou během dne i večera připraveny animace. Večerní show se naladíte na dominikánské rytmy, které pak
můžete zkusit na diskotéce „Bachata“. Aby, jste se cítili skvěle, můžete vyzkoušet hotelové SPA, které
kromě masáží a salónu krásy nabízí i saunu. Z dalších služeb nabízí hotel: směnárnu,lékárnu, zdravotní
službu, prádelnu a parkoviště.

All Inclusive zahrnuje: 24 hodinová recepce, plážová restaurace, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v barech resortu, WiFi v lobby, přístup k Bahia Principe Village, zábavné programy pro děti i
dospělé, dětský vodní park, aerobik a taneční lekce, dopravu po resortu, express check out, parkoviště,
volný vstup na diskotéku „Bachata“ v Bahia Principe Village (alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby v ceně), dětský klub a klub pro dospívající, posilovna, volejbal, lukostřelba, stolní tenis, basketbal,
šipky, fotbal, kulečník, 1 hodina denně paddle surf, kajak, tenis, katamarán, šnorchlování (v závislosti na
dostupnosti)

Změna služeb hotelu vyhrazena.

*Doba transferu z letiště v Santo Domingo cca 2,5 hodiny/Punta Cana cca 4 hodiny!

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Hotelové parkoviště

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Pláž

Příroda

Restaurace

Svatby

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Animace - děti

Hlídaní dětí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Informace o pokoji
Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Rodinné pokoje

Kávovar

Žehlení prádla

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

Boca Chica

98,1 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

101,1 km

Santo Domingo

103,7 km

La Romana

115,6 km

Altos de Chavon

118,7 km

Isla Catalina

119,3 km

Puerto Plata

134,6 km

Punta Cana

145,2 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

145,5 km

Isla Saona

155,9 km

