GRAND PARADISE SAMANÁ ****
Destinace: Dominikánská rep. - SAMANÁ

Na bílé, písčité pláži, obklopený palmovým hájem , na poloostrově Samaná se nachází 4* resort
Grand Paradise Samaná. Hotel má k dispozici 333 pokojů, které děli na 160 „Deluxe Rooms“, 96
„Premium Deluxe Garden View Rooms“ a 77 „Junior Suites“. Všechny pokoje jsou vybaveny:
klimatizace, LCD TV, telefon, minibar, fén, trezor (za poplatek), terasa nebo balkón a žehlička s žehlícím
prknem. Premium Deluxe a Junior Suites mají navíc: kávovar, župan a pantofle, rádio a hodiny. V
rámci All Inclusive programu je možné stravovat se ve dvou bufetových restauracích(„Aserradero“ a
„Beach Club“). Dále jsou v resortu tři a la carte restaurace („Sea Scape“ – mořské plody,
„Michalangelo“ – italská a „Asia Teppanyaki and Sushi Bar“ – asijská) . K občerstvení je zde pět
barů jako např. u bazénu, na pláži, „Sports Bar “ a na diskotéce. Denně pro Vás hotel připravuje denní i
večerní program, jednou za týden je plážová party. Pro děti je zde dětská klub „Kiko´s“. Ze sportovní
nabídky je to: kajaky, tenis, ping pong, lukostřelba, volejbal, badminton, minigolf, kriket, lekce tance,
nemotorizované vodní sporty. Za poplatek pak jízda na koni nebo přírodní mořské akvárium. Z
dalších služeb hotel nabízí masáže, WiFi, lékařské služby, hlídaní dětí, směnárnu a prádelnu.
All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, večeře a svačiny, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby, vstup na diskotéku (vč. Nápojů), lekce potápění (1/2 hodina za pobyt), tenis, volejbal a vodní
aerobik, nemotorizované vodní sporty (hodina na osobu a den, kajaky, windsurfing, katamarán, plachtění),
jízdní kola (hodina denně/ osoba), program pro děti ve věku 4-12 let, večerní program.

Změna služeb hotelu vyhrazena.
*Doba transferu z letiště v Santo Domingo cca 2,5 hodiny/Punta Cana cca 4 hodiny!
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Žehlení prádla
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Název

Vzdálenost od hotelu

La Romana

100,3 km

Altos de Chavon

101,7 km

Boca Chica

103,6 km

Isla Catalina

105,9 km

Letiště Santo Domingo Las Américas

108,5 km

Punta Cana

118,1 km

LETIŠTĚ PUNTA CANA

118,3 km

Santo Domingo

118,6 km

Isla Saona

137,5 km

Puerto Plata

165,8 km

