BAHIA PRINCIPE FANTASIA

Punta Cana

Conheça as nossas vantagens
Spa: 1 massagem infantil de 15
minutos ou 6 tranças (por cada
serviço de 50 minutos de 1 adulto.
Excluem-se manicure e pedicure).
Desconto em fotografia (no Tropic
One Studio): 40 $ de desconto numa
sessão fotográfica familiar (para um
consumo mínimo de 150 $).
Crianças Grátis na excursão
“Caribbean Pirates” (máximo 2
crianças por cada 2 adultos. Reservas
através do representante da Soltour).

Situação A meia hora do aeroporto de Punta
Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe.
Quartos 512 Junior Suite Deluxe (256 deles
com vista ao castelo), equipadas com 2 camas de casal ou 1 cama King size, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa
com banheira de hidromassagem e duche
separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões e
chinelos, telefone, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água,
cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi.
Capacidade máxima 3 adultos + 2 crianças.

O mais especial

Instalações e serviços 1 piscina principal e
1 Parque aquático infantil. Solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas
na piscina e na praia. 6 hidromassagens.
Ginásio. Baby Station, Miniclub (4-12 anos) e
Club de Jóvens (13-17 anos). Anfiteatro para
animação. Dentro do Complexo: SPA (com
custo). Centro de actividades aquáticas, 3
courts de ténis e campos polidesportivos.
Minigolf infantil. Campo de golf de 18 buracos. Centro de Convenções. Outra grande
piscina para crianças de 700 m2, com parque
aquático no Bahia Principe Grand Turquesa
(com acesso livre e transporte). Discoteca e
Casino (no Bahia Principe Village). Wifi grátis.
Acesso às instalações dos restantes hotéis

Bahia Principe Grand.
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet,
3 restaurantes de especialidades: Gourmet,
italiano e grill e 1 restaurante de piscina. 6
bares: 1 no lobby, 1 na praia, 1 aquático, 1 no
anfiteatro (aberto durante os espectáculos),
1 no Water Park e 1 Kokoro.
Presentes para crianças Ofertas para o
banho: 1 estojo especial com hidratante corporal, esponja, colónia e kit dental. Uso de
roupões e chinelos. Minibar com reposição
diária de sumos e leite.
Beach House “Las Olas“ Zona de restauração
para todos os clientes do complexo.

Férias de sonho para toda a família, em torno da cultura local.
Instalações mágicas (3 castelos, spa infantil, parque aquático).
Projeções de luzes no castelo central.
Personagens próprias a descobrir.
Espaço para adolescentes “THE LOFT.”
Atividades dentro do hotel: Oficina de chapéus de coco, festas infantis,
atuações locais, aulas de ténis para crianças, fitness Master Class e Bike
Tour.

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

