Gran Bahia Principe Punta Cana 5*
Republica Dominicana – Punta Cana
Zbor din Cluj Napoca

de la 1393 euro/persoana/sejur de 7 nopti cu All Inclusive
Cazare in Superior Junior Suite

Având o plajă privată, acest hotel de 5 stele oferă o piscină în aer liber și camere foarte stilate. Distanţa de la
hotel până în centrul oraşului Punta Cana poate fi parcursă cu un autovehicul în doar 10 minute.
Acest hotel dispune de un centru de înfrumuseţare, o saună şi un teren de golf. Pe lângă o piscină pentru copii, o
sală de conferinţe şi un centru business, hotelul dispune şi de terenuri de tenis şi echitație. Mai sunt la dispoziţia
oaspeţiilor și o zonă pentru picnic şi facilităţi pentru grătar. Centrul de sănătate al hotelului oferă masaje şi
tratamente de înfrumuseţare. Personalul prietenos vă poate ajuta la rezervarea de excursii şi la organizarea de
vizite de obiective turistice în oraşul Punta Cana. Veţi putea de asemenea să cereţi recomandări de localuri şi
restaurante.
Camerele de la Gran Bahia Principe Punta Cana pun la dispoziţie un seif, un filtru de cafea / ceainic şi un
televizor. Printre dotările camerei se numără un fier de călcat, un mini bar şi un telefon. Hotelul dispune de
asemenea de internet wireless gratuit.
Bucurându-se de un cadru relaxat, barul aflat în incinta hotelului oferă o varietate de băuturi și aperitive de
calitate superioară. Serviciul de room service este disponibil non-stop.

Tarifele includ : bilet de avion Cluj – Punta Cana – Cluj, taxe de aeroport, transfer
aeroport-hotel-aeroport, cazare 7 nopti cu AI, asistenta turistica, asigurari medicale.

Royal Suites Turquesa by Palladium 5*
Republica Dominicana – Punta Cana
Zbor din Cluj Napoca

de la 1517 euro/persoana/sejur de 7 nopti cu All Inclusive
Cazare in Junior Suite SV – Butler Service

Această proprietate de lux destinată exclusiv adulţilor se află în cadrul complexului format din 5 hoteluri Grand
Palladium, la ale cărui facilităţi beneficiază de acces complet, şi include un centru spa cu servicii complete,
numeroase restaurante şi nenumărate opţiuni de agrement.
În complexul Royal Suites Turquesa oaspeţii vor găsi toate facilităţile necesare pentru un sejur de neuitat.
Există diverse piscine, un club de noapte, magazine de cadouri şi saloane de înfrumuseţare. Complexul asigură
o gamă largă de activităţi de agrement, inclusiv fotbal, tenis, baschet şi volei.
Complexul Royal Suites Turquesa este situat ideal, pe plajele frumoase din Republica Dominicană. La câteva
minute există activităţi precum pescuit la mare adâncime, scufundări, windsurfing şi snorkeling. De asemenea,
în apropiere sunt disponibile atracţii precum parcul acvatic Manati şi o serie de centre comerciale.

Tarifele includ : bilet de avion Cluj – Punta Cana – Cluj, taxe de aeroport, transfer
aeroport-hotel-aeroport, cazare 7 nopti cu AI, asistenta turistica, asigurari medicale.

