Barcelo Bavaro Palace 5*
Punta Cana

Descriere Barcelo Bavaro Palace 5* 5*, Punta Cana

Barceló Bávaro Palace Deluxe 5*
Punta Cana
Localizare: Hotelul de lux al cunoscutului lant hotelier Barceló este amplasat direct pe
frumoasa Playa Bávaro, cu o lungime de 3 km. Distanta pâna la aeroportul din Punta
Cana este de 20 km.
Dotari: Resortul cu structura atragatoare este complet renovat si se afla în centrul
vastului complex „Barceló Bávaro Beach”, ale carui facilitati si servicii pot fi folosite de
oaspetii hotelului. Resortul pentru oaspeti cu pretentii dispune de mai multe piscine, care
invita la relaxare (sezlonguri, umbrele de soare si prosoape de baie si pe plaja fara
costuri suplimentare). Centrul de atractie al resortului este nou-deschisul Club House:
aici va asteapta specialitati culinare în cele 2 restaurante bufet si 5 à la carte cu
bucatarie mexicana, japoneza, spaniola, franceza si italiana. Aveti la dispozitie si un
restaurant cu fructe de mare si specialitati de peste, precum si un Steak House. Barceló
„U-Spa” cu al sau modern Wellness Center ofera o gama larga de proceduri pentru trup
si suflet. Oferta este completata de un salon de înfrumusetare, shopping arcade,
farmacie si serviciu medical. Un mini-shuttle circula la interval de 15 minute pentru a va
transporta în toate zonele vastului resort. Programele zilnice de animatie si spectacolele
de seara va umplu timpul liber. Totodata, aveti intrare libera la Tropicalíssimo Show (o
data pe saptamâna), la discoteca si Casino. Copiii au la dispozitie un BARCY Miniclub (4 12 ani). De asemenea, copiii se pot distra si în parcul acvatic renovat.
Camere: Toate cele 1600 de camere sunt repartizate în cladirea pe 3 niveluri.
Juniorsuiten Deluxe sunt mobilate modern si elegant si au baie/dus, WC, oglinda,
foehn, halate de baie, A/C, ventilator de tavan, filtru de cafea/ceai, seif, minibar, telefon,
televiziune prin satelit cu ecran plat, fier/masa de calcat, radio cu alarma si statie iPod,
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precum si balcon sau terasa cu jacuzzi pentru 2 persoane. Contra cost, o selectie video si
Internet WLAN. Juniorsuiten Meerblick au o panorama minunata asupra marii.
Juniorsuiten Oceanfront Premium Club se afla în zona plajei si de aceea ofera cea
mai frumoasa vedere posibila spre mare. Camerele dispun de dusuri tropicale în baie,
acces gratuit la Internet în Business Center, early check-in si late check-out (în functie de
disponibilitate). Family Juniorsuiten Oceanview,cu vedere senzationala la mare,
dispun de 2 dormitoare separate, 2 bai complet echipate si o terasa mare cu jacuzzi si 2
sezlonguri. Camerele Family se afla în zona linistita a resortului Bávaro, în apropiere de
terenul de golf. Prezinta aceeasi dotare ca si Juniorsuiten Deluxe si ofera 2 dormitoare
separate, unul pentru adulti cu pat Kingsize, inclusiv terasa cu jacuzzi si un al doilea
dormitor pentru copii – cu paturi Queensize si terasa/balcon. Punctul de atractie îl
reprezinta parcul acvatic.
Servicii de masa: All inclusive.
Activitati sportive incluse: 7 terenuri de tenis cu nocturna, windsurf, navigatie în larg,
hidrobiciclete, caiac, snorkeling, polo, tenis de masa, baschet, baseball, volei, centru
fitness, aerobic, minigolf, darts.
Contra cost: Masaje si proceduri în cadrul Barceló U-Spa, golf pe terenul cu 18 gauri
proiectat de P.B. Dye, sporturi nautice cu motor, curs de windsurf, scufundari (PADI),
pescuit în larg, biliard, calarie.
Carti de credit acceptate: AX, MC, VI.FAMILY HOTEL
Miniclub/Teenieclub
BARCY Miniclub (4 - 12 ani)
Supraveghere cu personal calificat
Baby-sitter
La cerere si contra cost (10 USD de copil/ora)
Servicii de masa pentru copii
Bufet pentru copii/scaune înalte pentru copii
Animatie/activitati pentru copii
Parc acvatic mare cu tobogane si bazine separate pentru copii
Cuplurile aflate in luna de miere primesc - upgrade la tipul de camera, check out mai
tarziu, mic dejun continental in camera a doua zi dupa sosire, o sticla de sampanie si un


cos cu fructe, 2 tricouri, 15% reducere la Spa.
3 mese în toate restaurantele complexului Barceló Bávaro
Snack-uri 24h
Bauturi alcoolice si nealcoolice locale (selectie bauturi internationale)
Intrare libera la discoteca, Casino si Tropicalíssimo Show incl. bauturi
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Program de divertisment si activitati sportive conform descrierii

Servicii incluse
-7 Nopti cazare cu all inclusive
-Transfer privat aeroport-hotel-aeroport;
-Bilete de avion si taxele de aeroport;
-1 Bagaj de cala de 20 kg/pers;

Servicii neincluse
-Asigurare medicala si sorno-87 Ron;
-Taxa de viza-card turistic-10 USD/pers(se achita la intrarea in R.Dominicana)

Informatii utile
Conditii de calatorie:
- Pasaport valabil minim 6 luni de la iesirea din Republica Dominicana;
-Bilete de avion;Servicii de cazare si asigurare medicala.
Conditii de calatorie in R.Dominicana
Itinerariul de zbor:
Budapesta-Frankfurt-Punta Cana-Frankfurt-Budapesta cu Lufthansa

Tipuri servicii
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Sala de conferinte
Centru business
Gym fitness area

Facilitati camera
Wifi
Tv
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Ac
Baie
Baie privata
Seif

Tematica
Luna de miere
Vacante all inclusive
All inclusive
Wellnes spa
Hotel family
Golf
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