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Occidental GRAND PUNTA CANA****
01.05.2015 – 31.10.2015
Formuła „ALL INCLUSIVE”
www.occidentalhotels.com

(kat. miejscowa )*****
Punta Cana. Położenie: we wschodniej części wyspy, zaledwie kilka minut od lotniska w Punta
Cana; nad cieszącą się wielką sławą plażą Bavaro. Ośrodek stoi wśród soczysto zielonych palm,
których szum przeplata się z szumem turkusowego oceanu. Zaledwie o kilka minut drogi od hotelu
znajduje się międzynarodowe lotnisko w Punta Cana co znacznie skróci czas dojazdu do miejsca
pobytu i pozwoli wam rozpocząć wypoczynek na tej rajskiej wyspie dużo szybciej. Około 500 m od
hotelu sklepy, bary i restauracje, ok. 5 km od Manati Park Bavaro; przystanek autobusowy ok. 1 km
od hotelu.
Hotel: 4-gwaizdkowy duży hotel należący do hiszpańskiej, międzynawowej sieci hoteli Occidental
Tesorts. Hotel stylowy, odnowiony w 2011, 852 pokoje w kilku budynkach 3 piętrowe, przestronne i
eleganckie lobby, recepcja, 10 restauracji, 8 barów, dyskoteka, 3 baseny, taras słoneczny, ogród, Spa
(płatne), zaplecze konferencyjno/bankietowe, salon piękności, 24h opieka medyczna, usługa pralni
(płatne), wymiana walut, przechowalnia bagażu, internet (płatny), room service (płatny), sklepy z
pamiątkami, wynajem samochodów i motocykli, biuro informacji turystycznej, parking.
Plaża: Bavaro Beach, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu,
dojście przez hotelowy ogród, bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki.

Zakwaterowanie: hotel dysponuje 852 przestronnymi pokojami w

tym 42 apartamentami. Wszystkie są elegancko i bardzo gustownie
urządzone. Deluxe:2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci podwójne łóżko), ok. 46 m², zadbany, ładnie umeblowany,
indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic,
wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, zestaw do kawy/herbaty,
mała lodówka; za opłatą: internet bezprzewodowy (ok. 25
USD/dzień), sejf (4 USD/dzień); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2
lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub ogródek (stolik i
krzesełka). Deluxe Ocean View przestronne pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki z
widokiem na ocean. Do dyspozycji gości klimatyzacja, wentylator
sufitowy, łóżko typu king size lub 2 podwójne łóżka, telewizor z
płaskim ekranem, telewizja satelitarna, radio, budzik, sejf (płatny),
telefon, ekspres do kawy, codziennie uzupełniany mini bar (woda,
napoje bezalkoholowe), żelazko i deska do prasowania, internet
(płatne). W wyposażeniu łazienek wanna, prysznic, WC, suszarka do
włosów. Pokoje typu Grand Concierge Deluxe, Grand Romance
Deluxe, Royal Club oraz Royal Club Ocean View dostępne na zapytanie. Maksymalnie obłożenie 3
osoby dorosłe lub 2 dorosłe + 2 dzieci.
Wyżywienie: Opcja All Inclusive: wszystkie posiłki i przekąski, alkohole lokalne, artystyczne
programy wieczorne, soki i napoje bezalkoholowe, wino serwowane w restauracji i barac (7 barów),
mini bar oraz bar sportowy Mangu do 23:00. Dodatkowo można skorzystać z kolacji w restauracjach
a la carte – 3 razy w tygodniu, wymagana wcześniejsza rezerwacja);
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Dostępne restauracje:
 Le Buffet - śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu, międzynarodowa kuchnia; otwarta śniadania 06:00










10:30, lunch 12:30-15:00, kolacje 18:30-22:30
La Giralda - dania z bufetu, śniadania: 7:3010:30, obiady: 13:0015:00, kolacje: 19:0022:30 Strój: koszule z
rękawami i kryte buty
Las Reses – kolacje a la carte, grillowane mięso i ryby; otwarta kolacje 18:30-21:00.
Via Veneto - kolacje a la carte, włoska kuchnia, otwarta kolacje 18:30-21:15
La Hacienda – kolacje, tradycyjne meksykańskie potrawy, otwarta kolacje 18:30-21:15
D'Oriental - kolacje a la carte, japońska i chińska kuchnia, owoce morza, mięso wieprzowe i kaczki,
otwarta kolacje 18:30-21:00
Royal Club Lounge - śniadania, lunch i kolacje a la carte, otwarta śniadania 07:00-10:30, lunch 12:0016:00, kolacje 18:30-22:30. Wyłącznie dla gości zakwaterowanych w Royal Club.
La Taqueria - kolacje, meksykańska kuchnia; otwarta kolacje 18:30-24:00
Beach Club - lunch w formie bufetu, otwarty 12:00-16:00
dyskoteka Mangu - otwarta 23:00-05:00 (napoje płatne)
Beach Club Bar - napoje bezalkoholowe, lokalne napoje alkoholowe, koktajle, otwarty 09:00-18:00

Sport i rozrywka: 3 baseny w kształcie laguny, słodka woda, gł. 0,3-1,5 lub 0,5-1 m, 2 wydzielone
części dla dzieci, gł. 0,3 i 0,5 m, przy basenach bezpłatne leżaki, materace i ręczniki; 2 korty tenisowe
(oświetlenie płatne: ok. 8 USD/godz.), siłownia, sala fitness, tenis stołowy, aerobik, nauka tańca salsa,
merengue, bachata, koszykówka, siatkówka na plaży, łucznictwo. Sporty wodne: aerobik wodny,
lekcje nurkowania w basenie, piłka wodna, siatkówka wodna, windsurfing, kajakarstwo. Za opłatą:
motorowe sporty wodne, nurkowanie (w tym certyfikaty, wynajem sprzętu), połowy dalekomorskie;
centrum spa: zabiegi na twarz i ciało, masaże; w pobliżu hotelu pola golfowe. Dla dzieci: plac i pokój
zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat; czynny 9.30-17.30), Rozrywka: dyskoteka (wstęp bezpłatny,
napoje dodatkowo płatne), codzienne atrakcje przy obszernym basenie, wieczorne rozrywki z
konkursami talentów i występami, codziennie zmieniany program zajęć prowadzonych w wielu
językach; amfiteatr, animacje dla dorosłych i dzieci: gry i zabawy, turnieje, przedstawienia, zajęcia
sportowe, muzyka na żywo;
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2015
Pokój Deluxe Ocean View
Cena za osobę w PLN

PLN

2015
15.07 - 24.08

2015
01.05 -14.07
25.08 - 31.10

Pokój dwuosobowy

2910

3180

Pokój jednoosobowy

3780

4050

2330

2550

1030

1030

1840

1980

Osoba dorosła na dostawce w
pokoju dwuosobowym
Cena za pierwsze dziecko na
dostawce w pokoju dwuosobowym
Cena za drugie dziecko na
dostawce w pokoju dwuosobowym

Ceny obejmują: zakwaterowanie 7 noclegów na miejscu, wyżywienie – formuła „All inclusive”,
transfery, ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna
Dodatkowo płatne: przelot samolotem + opłata serwisowa 100 zl od biletu – płatne w biurze
podróży, lub wykupiony samodzielnie przez Klienta ze strony www.businsessleisure.com.pl w
zakładce „bilety lotnicze”
Uwagi: hotelu potwierdzana do 48 h od złożenia zamówienia. Istnieje możliwość skrócenia lub
wydłużenia pobytu według własnych preferencji.
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