Dominikánská republika

Barcelo Punta Cana ****+

Kód: 87444A /Neckermann - 1215
Místo: Tento příjemný hotel se nachází přímo na písečné pláži "Playa Arena Gorda", která slučuje v jižním směrem až k
kilometrové "pláži Playa Bavaro". Je obklopen svěží palmami a krásné tropické zahradě, pouhých 32 km od mezinárodního
letiště Punta Cana (1 hodina času Transfer), asi 4 km od nejbližšího města a asi 65 km od Higüey pryč.
Vlastnosti: V roce 1999 byla budova postavena. K ubytování nabízí 798 pokojů. Pro hosty jsou k dispozici ve vstupní hale a
recepce. Přístupné jednotlivá patra jsou snadno přístupné výtahem nebo po schodech. K vybavení patří směnárna a
bankomat. WiFi ve veřejných prostorách umožňuje cestujícím zůstat ve spojení s okolním světem v kontaktu. O Salonek
Business, dům má :. restaurace, jídelna a bar, nákupní zábava nabízejí supermarket a obchod se suvenýry a další obchody.
K dispozici je také zahrada. Mezi další zařízení v hotelu patří herna. Pokud přijedete autem, mohou hosté tento park v
garáži nebo na parkovišti. Mezi další vybavení patří hlídání dětí, lékařská pomoc, překladatelské služby, pokojová služba,
prádelna a kadeřnictví.
ubytování: V pokojích je klimatizace, ventilátor a koupelnu. Balkon je poskytován jako standard ve většině místností. Pro
pěkném prostředí v mnoha podání také poskytuje výhled na moře. Všechny pokoje mají manželskou postel. Postýlky pro
malé cestovatele jsou přítomny. Kromě toho, trezor a minibar jsou k dispozici. Pro příjemný pobyt v chladničce, mini lednicí
a čaj / kávovar. Žehlící sada je k dispozici pro větší pohodlí hostů. Nejlepší dovolená Komfortní přístup nabídku k internetu,
telefon, TV, rádio, stereo, CD přehrávač, budík a Wi-Fi. Koupelny jsou vybaveny sprchovým koutem a vanou. Fén a
kosmetické zrcátko může být použit pro každodenní použití. K ubytování nabízí rodinné pokoje a nekuřácké pokoje.
Sport / Zábava: Dům má venkovní a dětský bazén. Tobogánem zajišťuje koupání zábavu pro mladé i staré. Hosté mohou
relaxovat v lehátky a slunečníky na sluneční terase. Uklidňující relaxace, hotel Whirlpool v koupací oblasti. K dispozici je
také bazén / snack bar. Vítáme variace nabízejí mnoho různých sportovních dostupné v hotelových aktivit, jako je tenis,
bowling, plážový volejbal, volejbal, basketbal, golf, rybaření a jízda na koni. S windsurfing, banán plavby lodí, plachtění,
katamarán, kajak, šnorchlování a potápění a milovníky vodních sportů dostat své peníze. Cestující je na skříni a zahrnuje
posilovnu, stolní tenis, kulečník, šipky a aerobik širokou škálu halových sportů z čeho vybírat. V domě různých lázeňských
služeb, jako je lázně, sauna, kosmetický salón, masáže a hydroterapii jsou nabízeny. Ostatní volnočasové aktivity patří
zábavní program, diskotéka, mini klub, mini diskotéka a kasino.
Stravování: Je možné rezervovat all-inclusive. Jako Stravování Snídaně, obědy a večeře jsou podávány. Kromě toho hotel
nabízí občerstvení. Zvláštní atrakcí je kuchařská show. Tam jsou nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje k dispozici.
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