
 

SEJUR IN REPUBLICA DOMINICANA 

PUNTA CANA/ PLAYA BAVARO- SUPER OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijlocul Mării Caraibelor, se afla Republica Dominicana, a doua insula cea mai mare din Antile, un peisaj de 

palmieri fără sfârsit si plaje frumoase. Bavaro Beach este situat în partea de est a insulei, considerat una dintre cele 

mai bune plaje din lume pentru nisipul fin alb, apele cristaline, palmieri,  nucă de cocos si numerosi copaci de-a lungul 

coastei. 

 

Plecari: lunea: din 06 pana in 27 noiembrie si 04 decembrie 2017 

 

 

Oferta speciala este valabila pana in 16 octombrie 2017 in limita disponibilitatilor! 

 

 

Orar de zbor dus-intors:          Madrid -16:30 -  Punta Cana 20:10 

                                                     Punta Cana 22:10 - Madrid 11:25 (+1) 

 

Orele de mai sus sunt ore locale, acest orar de zbor poate suferi modificari 

. 

Inclus 

-zbor dus-intors Madrid-Punta Cana-Madrid 

-transfer dus-intors aeroport-hotel-aeroport 

-cazare 7 nopti cu regim All Inclusive 

-taxe de aeroport in valoare de 152 € 

 



 

Non-inclus 

- taxele guvernamentale: aprox 12 $ la intrarea in tara si 

20 $ la iesirea din tara 

- cheltuieli de natura personala 

- asigurare de calatorie 

- zbor spre Madrid si retur 

TARIFE 

 

Hotel Tip camera 
din 06/11 pana 

in 27/11 si 11/12 

04 

decembrie 

SIRENIS PUNTA CANA RESORT 5* Standard 850 € 1090 € 

AMRESORTS SUNSCAPE BAVARO BEACH 5* Deluxe cu vedere la gradina 920 € 

 

1190 € 

OCCIDENTAL PUNTA CANA 5* Deluxe 960 € 1250 € 

CARIBE CLUB PRINCESS 4* Superior 990 € 1290 € 

OCCIDENTAL CARIBE 4* Standard 990 € 1290 € 

GRAND PALLADIUM PUNTA CANA 5* Standard 1020 € 1290 € 

 Deluxe 1070 € 1350 € 

AMRESORTS NOW LARIMAR 5* Deluxe cu vedere la gradina 1060 € 1320 € 

GRAND PALLADIUM PALACE 5* Deluxe 1070 € 1350 € 

CLUBHOTEL RIU BAMBU 5* Standard 1090 € 1350 € 

AMRESORTS NOW ONIX PUNTA CANA 5* Suita Junior cu vedere la gradina 1090 € 1350 € 

GRAND PALLADIUM BAVARO 5* Suita Junior 1150 € 1390 € 

IBEROSTAR PUNTA CANA 5* Dubla Standard 1150 € 1350 € 

RIU REPUBLICA 5* (doar adulti) Standard cu balcon 1190 € 1450 € 

BARCELO BAVARO BEACH 5* (doar adulti) Superior 1220 € 1490 € 

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE 5* Superior 1220 € 1490 € 

AMRESORTS SECRETS ROYAL BEACH 5* (doar 

adulti) Suita Junior cu vedere la gradina 1230 € 

 

1490 € 

RIU PALACE PUNTA CANA 5* Suita Junior Standard cu balcon 1250 € 1490 € 

IBEROSTAR BAVARO 5* Suita Junior 1270 € 1520 € 

MELIA CARIBE TROPICAL 5* Suita Junior Deluxe 1290 € 1490 € 

RIU PALACE BAVARO 5* Suita Junior cu vedere la gradina 1390 € 1620 € 

AMRESORTS SECRETS CAP CANA 5* (doar adulti) Suita Junior cu vedere la gradina 1700 € 1850 € 

 

*tarifele sunt exprimate in euro pe persoana in camera dubla 

 

Sirenis Punta Cana Resort 5* 
 

 



Localizare: 

Sirenis Punta Cana Resort Aqualand & Casino este situat pe plaja in Punta Cana’s El Macao in vecinătate şi ca atracţii din 

regiune sunt Punta Blanca Teren de golf şi White Sands Teren de golf. 

Camere hotel  

1-4 persoane - Standard, Superior, Standard Junior Suite, Junior Suite Superior. Camerele include Minibar, Seif, Balcoane 

cu vedere la ocean, Piscina, Bai dotate cu cabina de dus sau cada, 2 paturi full-size, Uscator de par, TV prin satelit, Room-

service zilnic, Telefon, Jacuzzi. 

 

All inclusive: 

7 restaurante, Sauna, Baie cu aburi, Activitati si excursii, Un bar la piscină şi un bar / lounge sunt deschise pentru băuturi, 

Mic dejun bufet, Facilităţi de agrement include 3 piscine în aer liber şi 3 spa-uri, Club de sănătate, o sală de fitness, o 

piscină pentru copii şi un club pentru copii, Spa include facilităţi de masaj / camere de tratament, tratamente faciale, 

tratamente corporale, Accesul la internet este valabil in zonele publice: acces de mare viteză prin cablu este gratuit, de 

mare viteză de acces fără fir este oferit pentru un cost suplimentar, Alte facilităţi includ: un cazinou de proprietate, 

personal multilingv şi magazine de cadouri / chioşcurile de ziare 

     

 

 

Sunscape Bavaro Beach 5* 

 
Descriere 

Sunscape Bavaro Beach Punta Cana este situat in districtul Bavaro din Punta Cana, la 900 de metri de Dolphin Island 

Park. Lagune cu apa dulce se afla la 20 km de Sunscape Bavaro Punta Cana, in timp ce Cap Cana Marina este la 21 km 

distanta. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Punta Cana, la 14 km de proprietate. 

 

Camere hotel 

Fiecare camera este dotata cu aer condiționat, televizor cu ecran plat. Unele camere au vedere la mare sau la piscina. 

Fiecare camera este dotata cu o baie privata, cu un dus. Pentru confortul dumneavoastra, veti gasi articole de toaleta 

gratuite si un uscator de par. Sunscape Bavaro Beach Punta Cana ofera Wi-Fi gratuit in intreaga proprietate. 

 

Facilitati 



Hotelul dispune de un centru spa si centru de fitness, facilitati si sporturi nautice, baruri si restaurante, parcare privata 

gratuita, receptie deschisa 24 de ore pe zi. Complexul are o piscina in aer liber deschisa pe tot parcursul anului si facilitati 

de sporturi nautice. Oaspetii se pot bucura de bauturi la barul resortului Sunscape Bavaro Beach Punta Cana. 

 

 

          

 

Occidental Caribe 4* 

 

Descriere  

Occidental Caribe **** (care aparține grupului hotelier Barceló și, anterior, Barceló Punta Cana) este o stațiune de vacanță 

care se mândrește cu o locație de neegalat aproape de apele cristaline ale magnificei Playa Arena Gorda, considerata una 

dintre cele mai frumoase plaje din Republica Dominicană. 

 

Camere hotel  

Acest complex Premium dispune de 798 de camere și apartamente, care ies în evidență datorită eleganță și strălucirea 

lor. 

 

All inclusive  

 Mic-dejun, pranz si cina, gustari la bar, bauturi nationale (vinurile casei, bere, bauturi spirtoase, cocktail-uri, bauturi 

calde), sezlonguri si prosoape la piscina si la plaja, activitati de zi si de noapte pentru adulti si copii, intrare in cluburile de 

noapte si bautura inclusa, acces la clubul pentru copii cu varste intre 4-12 ani, taxe pentru sporturi nautice nemotorizate. 

 

Facilitati 

Oferta culinară de la Occidental Caribe iese în evidență prin varietate sa, cu cele 7 restaurante de specialitate din întreaga 

lume, întalnite in hotelurile Barceló cu All Inclusive. În plus, există o varietate de baruri pentru ca oaspetii sa se poata 

bucura de cocktail-uri originale și aperitive delicioase. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Caribe Club Princess 4* SUP 
 

 
Localizare: 

Plaja Higuey, 23000, la 20 minute de aeroportul international din Punta Cana 

Camere hotel 

Camere Superioare, Suita Caribe. Cele 340 de unitati de cazare ale hotelului dispun de aer conditionat si ventilator in 

tavan, baie cu uscator de par, TV prin satelit, telefon (taxa), seif contra cost, fier si masa de calcat, minibar(apa, bauturi 

racoritoare,bere). Suitele Caribe au balcon ce le ofera turistilor o priveliste deosebita spre gradinile complexului sau ocean. 

All inclusive 

6 restaurante cu specific italian, mexican sau chinezesc, un restaurant tip bufet si 7 baruri, parcare gratuita,  piscine pentru 

copii si adulti, diferite activitati la malul marii si piscina, teren de joaca pentru copii, program nocturn de divertisment, 

jacuzzi, restaurante specifice sau de tip bufet, Wi-fi gratuit in hol, sala de gimnastica, sauna, teren de tenis, mini-golf, 

discoteca cu intrarea libera, servicii religioase, 1 lectie de scuba diving. 

 

 

 
 



Grand Palladium Bavaro 5* 

 

Descriere  

Hotelul se afla la 20km de Aeroportul Punta Cana si la 6km de Parcul Manati. Plaja este la aproximativ 10 minute de mers 

pe jos. 

 

Camere hotel  

674 camere dintre care 124 Suite Junior si 63 Suite Romance, cu baie complet echipata, uscator de par, telefon, TV prin 

satelit, minibar, seif contra cost. Capacitate maxima: 3 adulti sau 2 adulti + 2 copii. 

Camerele dispun de aer conditionat, TV cu canale prin satelit,Wi-Fi,  fier si masa de calcat, papuci de casa si halat de baie, 

mini-bar.  Baile sunt dotate cu uscator de par, jacuzzi. 

 

All inclusive 

Cocktail de bun venit, toate mesele, gustarile si bauturile din cadrul hotelului (restaurantele sunt deschise pana la ora 

22:30 iar barurile pana la ora 23:00), gustari la orice ora, posibilitatea alegerii restaurantului dintre cele disponibile din 

complex, minibar cu apa, racoritoare si bere, vin in timpul meselor, bauturi nationale si o selectie de bauturi internationale 

pana la ora 23:00 in barurile hotelului, program cu activitati, acces la sala de gimnastica, lectii de dans si aerobic, program 

de divertisment si spectacole in timpul noptii, hamace si prosoape la piscina si plaja. 

 

Facilitati  

4 piscine cu jacuzzi si bar acvatic, Spa contra cost, salon de infrumusetare, miniclub, club pentru adolescenti, teatru pentru 

spectacole discoteca, cazino, sala de gimnastica, minigolf, teren de fotbal, 6 terenuri de tenis, WiFi gratuit la receptie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Amresorts Now Larimar 5* 

 

Descriere  

Situat pe o plaja cu nisip alb, inconjurata de palmieri, cu vedere la turcuazul Marii Caraibelor, in faimoasa regiune Punta 

Cana, ofera evadarea perfecta pentru cupluri, familii si prieteni. 

 

Camere hotel  

Deluxe Tropical View, Deluxe Pool View, Preferred Club Deluxe Tropical View, Preferred Club Master Suite. 

 

All Inclusive 

O serie de restaurante internaționale de specialitate vă așteaptă, fara a fi necesara rezervarea. Acum Larimar Punta Cana 

oferă cinci restaurante à la carte, un bufet, o cafenea și un grătar pe plajă. Vă puteți bucura de o masă delicioasă în 

intimitatea camerei dvs. sau a apartamentului cu serviciul room service 24 de ore pe zi. 

 

Facilitati  

Există ceva pentru fiecare vârstă și interes la Larymar, Punta Cana. Relaxați-vă la piscină sau pe plaja noastră privată cu 

nisip alb si lasati-va copii la Club Explorer unde vor fi monitorizati si vor avea parte de o mulțime de activități distractive. 

Va puteti bucura de terenul de golf din apropiere, de tururi si excursii interesante prin Punta Cana, de cele 5 piscine curate 

și două vîrtejuri în aer liber, de 2 terenuri de tenis pe zgură. 

 

 

 

Amresorts Now Onix Punta Cana 5* 
 

Localizare: 

Now Onyx este situat pe Playa Uvero din Provincia Altagracia, Punta Cana. 

 

Camere hotel 

Junior Suite Garden View, Junior Suite Swim-Up, Junior Suite Partial Ocean View, Preferred Club Junior Suite Pool View 

 

All Inclusive 

In cele 10 restaurante si cele 10 baruri veti gasi tot ceea ce cautati, iar pentru a va bucura de toate acestea, serviciul de 

room service este disponibil 24 de ore pe zi. 

 



Facilitati 

Gradini spectaculoase cu vegetatie tropical, 10 restaurante cu diferite bucatarii si specialitati, 10 baruri, 5 piscina cu apa 

proaspata, apa sarata si o piscina pentri copii, locuri de joaca pentru copii, diferite locuri pentru recreere: terenuri de tenis, 

volei pe plaja, biliard, cursuri de dans. In apropierea hotelului puteti sa faceti scufundari, excursii cu elicopterul, golf, 

sporturi agvatice. 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelo Bavaro Beach 5* 

 

Localizare 

Hotelul se afla la 30 minute de mers cu masina fata de Punta Cana si la 16 minute de mers pe jos fata de plaja 

 

Camere hotel 

Cele584 de camere sunt dotate cu aer conditionat, minibar, papuci de casa si halat de baie, fier si masa de calcat, uscator 

de par, TV LCD, apa imbuteliata inclusa in pret, telefon si Wi-Fi.  

 

All Inclusive 

Toate mesele in restaurantele a la carte, bauturi locale, bufet, cocktail de bun venit, intrare in Disco si bautura inclusa, 

sporturi de apa nemotorizate, acces la sala de fitness, intrare la Teatrul Grand bavaro, activitati de zi si de noapte, teren 

de tenis. 

 

Facilitati 

piscina, sala fitness, terenuri de golf si tenis, grafina, SPA, casino, cluburi, aqua park, masa de biliard, Sali de conferinte 



Barcelo Bavaro Palace 5* 

 

Descriere 

Bavaro a fost numita una dintre primele zece plaje din lume de National Geographic. Protejate de recifele de corali de-a 

lungul ţărmului, determinand oceanul  sa se transforme într-o piscină naturală. 

Camere hotel 

Hotelul cuprinde camere si apartamente de tipul Junior Suite, Junior Suite Ocean view, Junior Suite Ocean Front View Club 

Premium. Camerele sunt doate cu , minibar, filtru de cafea, uscator de par, papuci si halat de baie, radio-ceas cu alarmă si 

conexiune pentru iPod şi player-ul MP3, terasă cu jacuzzi pentru 2 persoane, aer conditionat, LCD TV, VOD şi WIFI (taxe), 

fier de calcat si masa de calcat. Hotelul dispune si de camere pentru persoanele cu dizabilitati.  

All inclusive 

Micul dejun, pranzul, cina de la 13 restaurante, 1 Bar de gustari, 8 baruri, O piscina, Divertisment în timpul zilei şi seara, 

pentru copii şi adulţi, Disco cu animatie, Gratuitate cu mini-trenuri pentru a va deplasa in jurul statiunii Bavaro 

Facilitati 

O piscina pentru copii si adulti, baby-sitting service, centru de internet, bijuterie, servicii medicale, inchirieri de biciclete, 

scuba diving, 8 terenuri de tenis, sala de gimnastica, teatru pentru spectacole şi activităţi de divertisment, divertisment în 

timpul zilei şi seara, pentru toate vârstele, fashion boutique, magazin de tutun, coafor, centru de echitatie, plimbare cu 

barca, catamaran, sailing si windsurfing, 2 centre de sporturi, teren de golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Hotel Riu Bambu 5* 
 
Localizare       

Adresa: Playa Arena Gorda, Punta Cana, Republica Dominicana 

 

Camere hotel 

Camere duble, Junior Suite, Camere de familie, Camere duble deluxe  

Informatii camere duble: capacitate maxima: 3 adulti, 1 copil. Aveti la dispozitie: Baie, Uscator de par, Telefon, Internet 

wi-fi contracost, Aer conditionat, Ventilator in tavan, Minibar si dozator de bauturi, Televizor cu satelit, Ceas cu radio si 

alarma, Seif, Fier si masa de calcat, Balcon sau terasa 

Informatii Junior Suite: capacitate maxima: 3 adulti, 1 copil. Aveti la dispozitie: Balcon cu vedere spre ocean, Internet wi-

fi contracost, Televizor cu satelit, Minibar, Baie cu dus, Uscator de par, Aer conditionat, Ventilator in tavan, Sufragerie 



Informatii camere de familie: capacitate maxima: 5 adulti. Aveti la dispozitie: Baie, Uscator de par, Telefon, Internet wi-fi 

contracost, Aer conditionat, Ventilator in tavan, Minibar si dozator de bauturi, Televizor cu satelit, Ceas cu radio si 

alarma, Seif, Fier si masa de calcat, Balcon sau terasa, Canapea 

Informatii camere duble deluxe: capacitate maxima: 3 adulti, 1 copil. Aveti la dispozitie: 1 pat king-size, Baie cu dus, 

Chiuveta dubla, Uscator de par, Telefon, Internet wi-fi gratuit, Aer conditionat, Ventilator in tavan, Minibar si dozator de 

bauturi, Televizor cu satelit (ecran plat), Ceas cu radio si alarma, Seif, Fier si masa de calcat, Balcon sau terasa, Unele au 

si canapea. 

 

All inclusive 

Toate mesele si bauturile, Sporturi si alte activitati: tenis de masa, gimnastica, polo, volei, windsurf, caiac, echipament 

de snorkelling, o lectie introductiva de scufundari la piscina, sauna, jacuzzi, Acces la toate barurile din cadrul Riu Resort, 

Minibar in camera aprovizionat zilnic (exceptia facand barurile din Riu Palace Macao, Riu Palace Punta Cana, Riu Palace 

Bavaro si Clubul de noapte Pacha), Seif in camera, Program zilnic de divertisment pentru copii cu varste intre 4-7 ani si 

varste intre 8-12 ani la RiuLand, Program zilnic de divertisment pentru adulti, Muzica live si program de seara zilnic, 

Intrarea la Clubul de noapte Pacha (excluzand serile speciale); bauturile nu sunt incluse, Intrarea la cazinoul Riu Palace 

Macao 

 

Facilitati 

5 restaurante, dintre care unul cu terasa,  unul italian, unul asiatic, unul mexican si unul in zona piscinei, 4 baruri, unul cu 

terasa si unul in zona piscinei, 3 piscine (580/230/200 m2), una cu jacuzzi, O piscina pentru copii (98 m2), Sezlonguri, 

prosoape si umbrele in zona piscinei, Loc de joaca pentru copii si un club pentru copii, Acces la internet pentru un cost 

suplimentar, Internet wi-fi gratuit pentru 90 minute consecutive pe zi, Internet wi-fi in camere pentru un cost 

suplimentar, La Riu Palace Punta Cana: sala de gimnastica, sauna si jacuzzi, spa cu diferite tratamente, salon de 

infrumusetare, frizerie si masaje, Pe Caribbean Street: magazin de bijuterii, farmacie, studio si laborator foto, sala de 

biliard, diverse magazine, clubul de noapte Pacha. 

 

    

 

 

 

 

 

 



Occidental Punta Cana 5* 
 

Descriere 

Experiența de a rămâne la Occidental Punta Cana ***** (care aparține grupului hotelier Barceló și fostul Occidental 

Grand Punta Cana) înseamnă trezirea în fiecare zi, în fața unei plaje de corali minunate. 

 

Facilitati 

Oaspeții se vor bucura, de asemenea, de unele dintre cele mai bune selecții culinare (11 restaurante și 8 baruri), in timp 

ce trăiesc adevăratul sens al relaxării tropicale datorită atmosferei pașnice care caracterizează această stațiune elegantă, 

cu arhitectură în stil spaniol. Răcoriți-vă sub una dintre cascadele din cele patru bazine, mers pe jos în jurul valorii de 

motive luxuriante sau pur și simplu, bucurați-vă de gama largă de opțiuni culinare, care cuprinde 11 restaurante și 8 

baruri, sau pur și simplu distrați-va făcând windsurfing sau scufundări pe o plajă idilică cu apă turcoaz sau la un joc de 

volei pe plajă.  

Serile sunt magice în această parte din Caraibe atât datorită numeroaselor spectacole live de muzică cât și cursurilor de 

dans latino. 

      

 

 

 

Hotel Grand Palladium Punta Cana 5* 

 

Localizare 

Grand Palladium Punta Cana Resort and Spa este situat langa faimoasa plaja Bavaro in Punta Cana Cape cu alte statiuni 

din aceasta locatie. 

Camere hotel 

Promo, Deluxe, Junior Honeymoon Suite.  

Camera Promo – 1-2 persoane: Camerele proiectate cu fiecare confort şi cu o atenţiemaxima la detalii. Cele mai multe 

dintre camere au un jacuzzi în cameră iar unele au jacuzzi cu hidromasaje si de asemenea balcon sau terasă. Pat king size 

sau cu doua paturi duble, Balcon sau terasa (cu masă şi două scaune), Seif electronic, Aer conditionat si ventilator de 

tavan, TV prin satelit, Facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei, Baie completa cu uscator de par, Sistem de cheie 

(usa fata), cu o blocare electronica, Telefon, Mini bar (completate de zi cu zi), Fier si masa de calcat 



Camera Deluxe – 1-3 persoane: Doua paturi duble sau un singur pat dublu, Aer condiţionat şi ventilator de tavan, Baie 

cu cadă şi uscător de păr, Minibar aprovizionat zilnic cu apa, bauturi racoritoare si bere, Fier si masa de calcat, TV prin 

satelit, Meniu de perne (cost suplimentar), Jacuzzi in camera, Seif electronic, Telefon (cu taxa), Cafea/ceai/ masa de 

calcat/fier de calcat, Scara interioara, Radio ceas cu alarmă si MP3 player, Aromaterapie 

Junior Honeymoon: Un pat mare, Seif electronic, Telefon (cu taxa), Aparat de cafea/ceai/ masa/fier de calcat, Cantar, 

Aromaterapie, Separator de living, Aer conditionat si ventilator de tavan., Baie cu cadă şi uscător de păr, Radio ceas cu 

alarmă si MP3 player, Minibar aprovizionat zilnic cu apa, bauturi racoritoare si bere, TV prin satelit, Meniu de perne (cost 

suplimentar). 

 

All Inclusive 

Pensiune completa, Cina de tip bufet, Cina la restaurant cu servire la masa si rezervare in prealabil (3 mese festive 

pentru sejururi de o saptamana + 2 pentru sejururi de două săptămâni), Gustari 24/24 ore de la bar, Bauturi locale si 

internationale cu si fara alcool in baruri (de asemenea, incluse în discoteca), Minibar in camera cu apa, bauturi 

racoritoare si bere, Facilitati pentru prepararea ceaiului si cafelei in camera, Include toate mesele de la restaurantele din 

statiune in functie de ora si conditiile fiecaruia, Gustari 24/24 ore la Sports Bar, Utilizarea fara restrictii restaurantelor a 

la carte, fara necesitatea unei rezervari (in functie de disponibilitate), Meniuri special persoanele cu alergii, Palladium 

Burger, Sala de fitness, Bar si gustari in hamacurile din piscine, Restaurante cu buffet de deserturi dietetice. 

Facilitati 

3 holuri elegante si spatioase, Natura se plimba de-a lungul instalatiilor printre copacii de cocos, Gradinii spectaculoase 

cu vegetatie tropical, Doua mari arene acoperite, Capitolul nunti, 13 restaurante cu diferite bucatarii si specialitati, 19 

baruri, Piscina cu apa proaspata in piscinele pentru copii, baruri incorporate in piscine si 3 piscine, Spectacole noaptea in 

amfiteatre, SUNSET BOULEVARD club de noapte din statiunea de pe Grand Palladium Bavaro Resort & Spa, Karaoke cu 6 

kiosks de-a lungul unui km pe frumoasa plaja, Discoteca, Casino, Sports bar cu gustari si inghetata 24/24 ore, Diferite 

sporturi, Activitati de piscine, Tir cu arcul, Windsurfing, catamaran and cayac-Hobby, Fort Fiesta Kids Club de la 4 la 12 

ani sub supraveghere (la ora 9.00 la ora 17.00), Junior Club alb-negru de 12 şi 21 de ani (19:30 la 24:00 ore), cu 

karaokepentru copii de la 10:00 la 18:00, Wi-Fi în toate holurile hotelurilor. 

     

 

 

Hotel Riu Republica 5* (doar adulti)  

 
Descriere 

Hotelul Riu Republica a fost deschis in anul 2016. Este localizat la 28 km de aeroportul Aeroportul Punta Cana. 

Este un hotel care se adreseaza adultilor (cu varsta peste 18 ani) si este localizat pe plaja Arena Gorda din Punta Cana. 

Hotelul este constituit dintr-o cladire cu 4 etaje 



 

Camere hotel 

Fiecare din cele 1007 camere este prevazuta cu telefon, WiFi, aer conditionat centralizat, ventilator de plafon, mini bar, 

cafetiera, TV cu ecran plat si canale prin satelit, seif, fier si masa de calcat, balcon sau terasa, halate de baie, articole de 

toaleta gratuite, baie cu dus si doua bazine, oglinda de machiaj, uscator de par.  

 

Facilitati 

Hotelul Riu Republica 5* ofera: servicii concierge, restaurant principal, restaurant asiatic, restaurant la piscina, restaurant 

italian, lobby bar, lounge bar cu terasa, sports bar, 2 piscine infinite si 1 piscina pentru sarituri, bar la piscina, sezlonguri, 

umbrele, prosoape la piscina si la plaja, terasa la soare, centru spa si wellness, salon de frumusete, masaj, sala de 

gimnastica, baie de aburi, jacuzzi, discoteca, magazine, WiFi gratuit, colt internet, tenis de masa, tenis de camp, polo pe 

apa, volei, gimnasica acvatica, stretvhing, windsurfing, kayaking, parasailing, hidrobiciclete, snorkelling, 1 lectie 

introductiva de scufundare la piscina, programe de divertisment zilnice, muzica live. 

 

     

 

 

Hotel Iberostar Punta Cana 5* 

 

 
Localizare 
Hotelul este localizat langa plaja. 

Camere hotel 
Camere Standard, Suite Junior. Hotelul are 427 camere dintre care 80 Suite Junior, cu baie complet echipata, uscator de 
par, telefon, TV prin satelit, minibar, seif contra cost. Capacitate maxima: 3 adulti + 1 copil sau 2 adulti + 2 copii, iar in 
Suite Junior 3 persoane. 

All inclusive 
Cocktail de bun venit, toate mesele, gustarile si bauturile din cadrul hotelului (restaurantele sunt deschise pana la ora 
22:30 iar barurile pana la ora 23:00), gustari la orice ora, posibilitatea alegerii restaurantului dintre cele disponibile din 
complex, minibar cu apa, racoritoare si bere, vin in timpul meselor, bauturi nationale si o selectie de bauturi 
internationale pana la ora 23:00 in barurile hotelului, program cu activitati, acces la sala de gimnastica, lectii de dans si 
aerobic, program de divertisment si spectacole in timpul noptii, hamace si prosoape la piscina si plaja. 

 
 
 



Facilitati 
3 piscine dintre care una pentru copii, miniclub, teen club, Spa contra cost, sala de conferinte, sala de gimnastica, centru 
acvatic, WiFi la receptie contra cost, teren de golf. Hotelul dispune de 2 restaurante tip bufet, 5 restaurante cu specific, 
snack-bar si 2 baruri. 

 

     

 

 

Hotel Grand Palladium Palace 5* 

 

 

 

 

     

Hotel Iberostar Bavaro 5* 
 

          



 

Hotel Melia Caribe Tropical 5* 

 

          
 

 

Hotel Secrets Cap Cana 5* (doar adulti) 

 
Descriere 

Situat la 1,2 km de Playa Juanillo in Punta Cana, Secrets Cap Cana Resort & Spa, deschis in noiembrie 2016, isi intampina 

oaspetii cu restaurant si bar. Portul de agrement Cap Cana se afla la 2,5 km de Secrets Cap Cana Resort & Spa, iar lagunele 

cu apa dulce sunt la 4,4 km de proprietate. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Punta Cana, aflat la 

10 km de Secrets Cap Cana Resort & Spa. 

 

Facilitati 

Complexul are piscina in aer liber si vedere la mare, iar oaspetii pot lua masa la restaurant. De asemenea, la hotel  este 

disponibil WiFi gratuit in toate zonele si exista parcare privata gratuita. Oaspetii pot practica diverse activitati, printre care 

golf si windsurfing.  

 

Camere hotel 

Fiecare camera are TV cu ecran plat. Unele unitati includ zona de relaxare pentru confortul dumneavoastra. O parte dintre 

unitati au vedere la piscina sau la gradina. Unitatile de cazare au, de asemenea, baie privata cu dus. 

Recepția proprietatii are program nonstop. 

 

      

 



CONDITII DE REZERVARE: 

Pentru rezervare este suficient un avans de 40% din contravaloarea totala a sejurului, urmand ca diferenta de plata se se 

faca cu 45 de zile inainte de data plecarii. 

Plata se face  in EUR sau RON.  

In cazul in care inscrierea se face cu mai putin de 45 de zile inainte de plecare, este necesara plata integrala a rezervarii.  

 

TAXA DE MANAGEMENT: (nume de client, destinatii, date de plecare sau modificari de program) 

- In primele 72 de ore de la crearea rezervarii nu se percepe nicio taxa de modificare 

- In intervalul 3 zile – 7 zile de la crearea rezervarii se va percepe o taxa de 60 € pe modificare 

- Cu mai mult de 7 zile de la creare rezervarii se va percepe o taxa de 120 € pe modificare 

Rezervarile confirmate intre 7 si 2 zile pana la data de plecare vor beneficia de 24 de ore in care se vor putea face modificari 

gratuite. Dupa cele 24 de ore, modificarea va avea o taxa de 120 € 

 

TAXA DE ANULARE: 

Pentru anulari efectuate in intervalul 15-10 zile pana la plecare se va percepe o taxa de penalizare de 5% din suma totala 

a sejurului. 

Pentru anulari efectuate in intervalul 9-3 zile pana la plecare se va percepe o taxa de penalizare de 15% din suma totala 

a sejurului. 

Pentru anulari efectuate cu 2 zile inainte de plecare se va percepe o taxa de penalizare de 25% din suma totala a sejurului. 

Pentru NO SHOW se va percepe o taxa de penalizare de 100% din suma totala a sejurului. Taxa de management cu cea 

de anulare sunt cumulative. 

NOTA: Biletele de avion odata emise sunt nereturnabile si se vor penaliza la anulare cu 100%. 

 


