
Христофор Колумб смятал тази земя за най-красивата, на която някога е стъпвал човешки крак. 
Трудно е да не се съгласим с него. Доминиканската Република е истински земен рай със стотици 
километри белоснежни плажове, уникални коралови рифове, живописни пейзажи, самобитна 
култура и гостоприемни жители. 

Страната заема две трети от Хаити, като в миналото се е наричала Еспаньол в чест на испанските 
първооткриватели на острова. На север бреговете се къпят в Атлантическия океан, а на юг от 
пролива Мона, отделящ острова от Пуерто Рико, на юг е ограден от Карибско Море, а на запад 
граничи с Хаити. 

Климатът на Доминикана е влажен, субтропичен. За лекото понасяне на жегите спомагат меките 
морски бризове и пасати. Средната температура на въздуха е 25 ° С, a водата е дори с един градус 
по-топла: 26° C. Сезонът на дъждовете, който започва през месец май и продължава до края на 
юли, причинява кратки, но чести порои. Най-горещият месец в годината е август (до 31 °С), а през 
зимния сезон температурата е около 20 ° C. На повечето плажове отделени от океана с коралови 
рифове, няма акули или други опасни животни. Къпането в открито море е опасно, тъй като има 
бурни течения недалеч от брега, дъното е осеяно с подводни скали, а морските обитатели са опасни 
за неподготвения плувец. 

Хотелските комплекси в Доминиканската Република се отличават с високо ниво на обслужване, отлична храна и развита вътрешна 
инфраструктура: почти всички имат собствен плаж, огромни паркови територии, предлагат разнообразни водни спортове и безплатни 
развлечения. А за нощния живот може много да се пише и говори. Доминиканците наистина умеят да забавляват с танци и много 
музика и така превръщат вашата почивка в истински празник!

ДОМИНИКАНА

Пунта Кана  
Курортът Пунта Кана е едно от местата, където от гледката на девствените плажове ви спира 

дъхът! Името му  идва от названието на вида палми, които са най-разпространени по тези места. 
Клоните им закриват покривите на много сгради, включително и тези на международното летище. 
На-известният и луксозен курорт на Пунта Кана е Плая Баваро, който е разположен на 25 км от 
летищто. Перленобелите плажове Баваро с техните гори от кокосови палми с право се смятат 
за най-хубавите в Доминиканската република и за едни от най-хубавите в света. Пунта Кана 
се грижи за своята екология и затова е защитен със закон от каквото и да било строителство, 
което може да навреди на природната му красота. Насладете се на ласкавите вълни на океана 
и на спокойствието в сянката на полюшващите се палми. Прекрасните плажове са идеални за 
любителите на водните спортове. Минералните извори на острова ще ви дарят своята свежест 
и прохлада. Курортът се слави с луксозните си хотели, които предлагат богато разнообразие 
от  услуги. Някои хотели в Пунта Кана са предназначени за хора, които предпочитат активната 
почивка, а други – за онези, които търсят уединение и спокойствие. Това е идеалното място за 
меден месец и семейна почивка.

така и цени за хотелско настаняване и самолетни билети по индивидуална програма целогодишно. Най-удобни са полетите на авиокомпания Air France до 
Пунта Кана през френската столица Париж. Българските граждани пътуват без визи до Доминиканската Република. Няма изискване за задължително или 
препоръчително ваксиниране преди влизане в страната.

Полуостров Самана
През зимата в залива Самана може да се види едно великолепно представление на гърбати 

китове! Невероятно е да се наблюдава как тези грамадни същества, които тежат около шестдесет 
тона, изскачат от водата в цял ръст или плуват пред кораба ви. Внушителните морски обитатели 
идват тук, за да създадат новото си поколение в топлите води на залива.

Ще посетите Кайо Левантадо – миниатюрен остров, където ви очаква бял пясък, а синьо-
зелените цветове на морската вода преливат с хиляди отблясъци от горещото слънце обливащо 
с чудна светлина тропическите шубраци в околността. Тук можете да плувате с шнорхел, маска 
и плавници или да се отдадете на  други водни спортове, а после да разпускате в хамак под 
приятните звуци на меренге. Ще видите също водопада Лимон, ограден от буйна тропическа 
растителност.

Пещерата Фун-Фун
Пещерата Фун-Фун е една от най-

големите в света и се намира в 
Националния резерват Лос Ааитисес (Los 
Haitises), където лампите ще разпръснат 
тайнствената тъмнина и пред вас ще 
се открият вълшебните картини, които 
природата е сътворила от сталактити 
и сталагмити. Животинският свят на 
пещерата напомня за пришълци от 
далечни планети. Спускането в пещерата 
става със специална екипировка от 
височина 18 метра. Голямото приключение 
ще бъде допълнено от многобройните 
препятствия, които ви предстои да 
преодолеете, средствата, които ще 
използвате за придвижването си, нишите 
и изкуствените фигури във вътрешността, 
както и мозайките. Живописната природа 
по тези места, както и мащабите на самата 
пещера оставят незаличими впечатления!

ПОПУЛЯРНИ ЕКСКУРЗИИ В ДОМИНИКАНА

Баваро Тракерс
Направете едно необикновено пътешествие 

по пътищата на курортната зона Баваро и по 
чудно красивите плажове на Атлантическия 
океан с едно много забавно превозно срество 
– плажен квадрациклет (мотор ATV) на четири 
колела. Всеки квадрациклет може да вози 
двама души и  ще имате възможност сами да 
карате тези открити коли.

Очаква ви също разходка по море с 
малък катер, както и посещение на ранчо, 
където ще можете да пояздите кон. Ще 
видите девствените плажове на Атлантика, 
изкуствения парк от камъни, панорамния 
изглед към къщата на Хулио Иглесиас, а освен 
това ще можете да се изкъпете в морето и да 
се попечете на плажа.

Маршрутът на екскурзията е толкова 
разнообразен, че в никакъв случай няма 
да скучаете, напротив – ще запомните това 
пътешествие за дълго време! 

Манати парк
Разкошните градини с цъфтящи орхидеи и 

тропични растения, възстановеното екзотично 
село в парка привличат в Манати Парк голям 
брой туристи. Това е едно наистина уникално 
място, където се сбъдват детските мечти!

Оригиналната концепция на парка се състои в 
директното общуване на човека с дивите животни: 
игуани, фламинго, птици, змии, морски раци и 
морски лъвове. Едно от най-впечатляващите и 
запомнящи се развлечения в парка е къпането с 
делфините.

Предлагаме варианти, както за организирани пакетни почивки в курорта Пунта Кана за около 10 нощувки през сухия сезон (октомври – април), 
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•	2	единични	легла	или	спалня	
•	хол	
•	баня	с	вана	и	душ	
•	тераса	или	балкон	
•	сешоар	
•	климатик	
•	вентилатор	на	тавана	
•	сателитна	телевизия
•	телефон	
•	кафеварка	
•	мини-бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода,	безалкохолни	напитки	и	
бира)	

•	сейф	(безплатно)	
•	ютия	и	дъска	за	гладене	(по	
запитване)	

•	room	service	(24	часа)	
•	почистване	на	стаите	–	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	–	
ежедневно

•	2	основни	ресторанта	(шведска	
маса,	международна	кухня)	

•	7	ресторанта	a	la	cartе	
(аржентински	стейк-хаус,	
италиански,	рибен,	източен	

•	ресторант	Chopin	с	музика	на	
живо,	ресторан	Licey,	Cafе	del	Mar	
в	балийски	стил)	

•	7	бара	(2	бара	с	музика	на	живо)	
•	2	открити	басейна,	2	джакузита	
•	2	сауни,	SPA-център	
•	3	тенис	корта	
•	дискотека	(разположена	в	Tower	
Princess	Casino,	на	5	минути	с	кола	
от	хотела)	

•	поле	за	мини-футбол	
•	4	конферентни	зали	(макс.	450	
чов.)	

•	интернет-център	
•	игрален	салон	
•	парк	с	обща	територия	365	000	м2	
с	пешеходни	алеи	

•	казино	Tower	Princess	
•	търговски	център	
•	обменно	бюро	
•	магазин	с	продукти	на	Princess	

•	детски	секции	в	басейните	
•	анимационна	програма	
•	мини-клуб	на	плажа	(5	-12	г.)	
•	юношески	клуб(12	-	17	г.)	
•	мини-зоопарк	
•	детегледачка	(със	заявка,	срещу	
заплащане)	

•	детско	меню	(по	заявка)	
•	детско	легло	

Безплатно 
•	спортна	и	анимационна	програма	
•	развлекателна	вечерна	програма	
•	шоу-програма	в	зала	«Princess»	
•	дискотека	«News»	
•	фитнес-център,	сауна,	джакузи	
•	1	урок	по	гмуркане	в	басейна	
•	безмоторни	водни	спортове	
•	3	тенис	корта	
•	футбол,	волейбол,	тенис	
•	мини-футбол,	стрелба	с	лък	
•	пинг-понг,	дартс	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела	

•	дискотека	в	казино	
Платено 
•	ресторанти	a	la	carte	Licey	
•	ресторант	a	la	carte	Cafе	del	Mar	
•	SPA-център,	масажен	кабинет
•	салон	за	красота	
•	медицински	център	(24	часа)	
•	моторни	водни	спортове	
•	интернет-център	(Wi-Fi)	
•	игрални	автомати	
•	организиране	на	бракосъчетания	
•	услуги	за	младоженци	
•	таласотерапия	

Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	хавлии	–	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

Нашият коментар
Хотелът	e	изцяло	реновиран	през	2004	г.	Изискана	територия	–	екологична	зона,	

простираща	се	на	365	000	м2	с	пешеходни	алеи	и	мангрови	дървета.	Всички	стаи	в	
хотела	представляват	стилни	апартаменти	с	необичайна	архитектура.	Хотелът	
разполага	с	шикозни	a	la	cart	ресторанти	и	великолепен	плаж.	Огромната	
територия	на	хотела	позволява	избор	на	разнообразни	кътчета:	шумнa	обстановка	
или	спокойствие	и	тишина.	При	посещение	на	ресторантите	действа	дрес-код.

Хотел:
Принадлежи към веригата PRINCESS HOTELS & 
RESORTS. 
Част е от хотелския комплекс PRINCESS, който 
включва  4 хотела: Bavaro Princess All Suites 5*, Punta 
Cana Princess All Suites 5*, Caribe Club Princess 4*, 
Tropical Princess 4*. Гостите на хотела могат да ползват 
територията и инфраструктурата на целия комплекс. 
Хотелът е разположен на 17 км от летището на Пунта 
Кана, и на 231 км от Санто Доминго, на първа линия. 
Построен е през 1992 г., последно реновиран през 
2004 г. Състои се от основен 2-етажен корпус.

територия

развлечения  
и спорт

за децата

плаж

Нашият коментар
Хотелът	се	слави	със	своя	великолепен	плаж	и	отлична	кухня.	Добре	

планираната	разнообразна	инфраструктура	на	комплекс	BAVARO	не	позволява	на	
гостите	от	всяка	възраст	да	скучаят.	Между	хотелите	от	комплекса	се	движи	
влакче.

Собствен,	пясъчен	(Playa	
Bavaro).	Чадъри,	шезлонги,	матраци	
-	безплатно.	Плажни	кърпи	-	
безплатно.	При	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	-	безплатно.

Безплатно 
•	дневни	и	вечерни	анимационни	
шоу-програми	

•	шоу-програма	в	зала	
"Тропикалисимо"	

•	фитнес	зала,	аеробика	
•	аквааеробика,	тенис	корт	
•	тенис	на	маса,	футбол,	баскетбол,	
волейбол,	плажен	волейбол,	
бадминтон,	водно	поло,	
уиндсърфинг	

•	подводно	плаване	с	маски,	кану,	
дартс,	петанг

•	гигантски	шахмат,	уроци	по	голф	
•	уроци	по	латино	танци	
•	мини-влак
Платено 
•	ресторант	a	la	cart	Chez	Palace	и	
La	Fuente	

•	салон	за	красота,	
•	фризьорски	салон	
•	масаж,	лекарски	услуги	
•	пералня,	билярд	
•	моторни	водни	спортoве
•	оборудване	за	ветроходство
•	водни	ски,	катамаран	

•	басейн	с	отделение	за	деца	
•	детска	площадка	
•	анимационна	програма	
•	детски	клуб	(3	-	12	год.)	
•	детегледачка	(по	запитване,	
платено)	

•	детско	легло

•	2	основни	ресторанта:	Caribe	
(шведска	маса)	и	La	Brisa	(шведска	
маса,	ексклузивно	за	клиентите	на	

•	2	единични	легла	или	1	спалня	
•	баня	с	душ,	джакузи,	сешоар	
•	климатик,	сателитна	телевизия	
•	телефон,	кафеварка	
•	електронен	часовник	с	радио	и	
будилник	

•	хладилник,	мини-бар	(безплатно)	
•	сейф	(безплатно)	
•	ютия	и	дъска	за	гладене	
•	балкон,	
•	почистване	на	стаите-ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	-	
ежедневно	

•	смяна	на	кърпите	-	по	запитване	
от	клиента	

•	room	service	
•	безжичен	интернет	(безплатно	за	
гостите,	настанени	в	стаи	Premium	
Club	и	Ocean	Front)

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели Barcelo 
Разположен на 25 км от международното летище 
Пунта Кана и на 240 км от гр. Санто Доминго, на 
първа линия от 3-километровия плаж Баваро. 
Построен e през 2008 год.  
Хотелският комплекс Barcelo Bavaro Beach Resort се 
състои от 5 хотела: Barcelo Bavaro Palace 5*, Barcelo 
Bavaro Palace Deluxe 5*, Barcelo Bavaro Caribe Family 
Deluxe 5*, Barcelo Bavaro Casino 4*, Barcelo Bavaro 
Beach & Caribe 4*. Гостите на хотел Barcelo Bavaro 
Palace Deluxe 5* могат да ползват всички услуги на 
хотелите, влизащи в комплексa, без ограничения. 
Хотелът се състои от 4 корпуса.

BAVARO PRINCESS 
ALL SUITES RESORT, SPA & CASINO

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE

•	парасейлинг,	разходка	с	яхта	
•	мини-лодки	под	наем	
•	дайвинг,	конна	езда	
•	интернет-кафе	
•	организация	на	бракосъчетания	
•	мини-голф	
•	предложения	за	игри	на	голф	

Barcelo	Bavaro	Palace	Deluxe)	
•	3	тематични	ресторанта	(Rincon	
Dominicano/Bohio,	Chez	Palace,	
Grill	La	Pina)	

•	Mamey	бар	в	лобито	на	Barcelo	
Bavaro	Palace	Deluxe	

•	Areito	бар,	La	Pina	бар	
•	Coco	бар,	лоби-бар	La	Brisa	
•	2	открити	басейна	с	джакузи	и	
отделение	за	деца	

•	театър	за	вечерно	шоу	и	
анимации,	шоу	"Тропикалиссимо"	

•	диско-бар	(напитки	за	гостите	на	
хотела	безплатно)	

•	салон	за	красота,	масажен	център
•	3	тенис	корта	
•	магазин	за	сувенири,	бутик	
•	музикален	магазин,	фотомагазин	
•	магазин	за	пури	и	спиртни	напитки	
•	пералня,	медицински	пункт,	аптека	
•	казино,	бизнес-център
•	23	конгресни	зали	
•	зали	за	заседания	и	събрания	
•	обмяна	на	валута	
•	автомобили	и	велосипеди	под	
наем	

•	параклис	(служби	в	събота	и	
неделя)	

•	игрище	за	голф,	футболно	игрище	
•	бейзболно	поле	
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Нашият коментар
Хотел	с	красива	територия	и	добро	обслужване.	Препоръчва	се	както	за	

семейства	с	деца	(най-добре	оборудваният	мини-клуб	на	целия	комплекс	се	
намира	именно	тук,	а	в	основния	ресторант	има	детско	меню),	така	и	за	двойки:	
има	по-спокойна	зона	за	почивка.	Весела	и	демократична	атмосфера	се	създава	от	
5	отбора	аниматори,	по	20	души	във	всеки	от	тях.

Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	кърпи	–	
безплатно.	При	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

•	басейните	са	с	отделения	за	деца	
•	детско	легло	
•	детегледачка	(платено)	
•	детско	меню	
•	мини	клуб	(4	-	12	год.)	
•	детски	парк	
•	видео	зала	
•	стая	за	игри

Безплатно 
•	дневна	спортна	и	анимационна	
програма	

•	вечерна	развлекателна	програма	
•	шоу	програма	в	зала	«Румба»	
•	фитнес	зала,	сауна,	джакузи	
•	аеробика,	аква-аеробика	
•	тенис	на	маса	
•	футбол,	волейбол,	баскетбол	
•	плажен	волейбол	
•	тенис	(вечерно	време	
осветлението	е	срещу	заплащане)	

•	уроци	по	меренге	
•	уроци	по	испански	език	
•	стрелба	с	огнестрелно	оръжие	и	
лък	

•	дартс,	мини-голф,	бадминтон	
•	уиндсърфинг,	катамарани,	каяци	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела	

Платено 
•	SPA-център	
•	масаж,	таласотерапия	
•	голф,	разходки	на	кон	
•	уроци	по	гмуркане	
•	уроци	по	тенис,	билярд	
•	интернет

•	2	ресторанта	(шведска	маса)	
•	3	ресторанта	a	la	carte	
•	2	лоби	бара	
•	1	бар	край	басейна	
•	3	бара	на	територията	на	плажа	
•	6	бара	
•	коктейл-бар	
•	спорт-бар	
•	дискотека,	2	амфитеатъра	
•	открит	басейн	с	прясна	вода	
•	SPA-център	на	първа	линия	
•	козметичен	салон	
•	фризьорски	салон	
•	6	тенис	корта	
•	4	корта	за	падл-тенис	
•	4	корта	за	бадминтон	
•	футболно	игрище	
•	2	баскетболни	игрища	
•	6	корта	за	игри	на	петанк	
•	медицински	център	
•	търговски	център	
•	магазин	за	сувенири,	супермаркет	
•	интернет	в	лоби	(безплатно)	
•	парк	
•	автомобили	под	наем,	паркинг	
•	казино	
•	курсове	по	гмуркане

•	баня	с	вана	или	хидромасажен	
душ	

•	джакузи	(в	Deluxe	само	
хидромасажен	душ	

•	сешоар	
•	климатик	
•	телевизор	(със	сателитни	канали)	
•	телефон	
•	ютия	(с	доплащане)	
•	мини-бар	(зарежда	се	3	пъти	в	
седмицата)	

•	кафеварка	
•	сейф	(безплатно)	
•	балкон	или	тераса	
•	room	servicе	
•	почистване	на	стаята	–	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	–	
ежедневно	

•	система	за	видеоигри	Nindendo	на	
телевизора

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели PALLADIUM (FIESTA 
GROUP) 
Разположен е на 20 км от летище Пунта Кана, на 60 
км от гр. Игуей, на първа линия от плажа. 
Хотелът е построен през 1992 г., реновиран е през 
2004 г. Комплексът заема площ от 320 000 м2, 
включително плажна ивица с дължина 320 м, с 
отделна алея от кокосови палми. 
Състои се от следните хотели: Grand Palladium The 
Royal Suites 5*, Grand Palladium Bavaro 5*, Grand 
Palladium Punta Cana 5*, Grand Palladium Palace 5*. 
Гостите на хотела могат да ползват територията и 
развлекателната инфраструктура на целия комплекс, с 
изключение на тази на The Royal Suites 5*.

Нашият коментар
Частен	комплекс	за	VIP-почивка.	Неголяма	уютна	територия	-	райско	кътче,	

атмосфера	на	спокойствие,	безметежност	и	изключителен	комфорт.	Във	всяка	стая	
има	джакузи	с	изглед	към	океана.

плаж
Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	

Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	хавлии	–	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

Безплатно 
•	спортна	и	анимационна	програма	
•	развлекателна	програма	вечер	
•	шоу-програма	в	зала	«Румба»	
•	фитнес	зала,	сауна,	джакузи	
•	аеробика,	водна	аеробика	
•	тенис	на	маса	
•	футбол,	волейбол,	баскетбол	
•	плажен	волейбол	
•	тенис	корт	(вечер	е	платено)	
•	уроци	по	меренге	
•	уроци	по	испански	език	
•	стрелба	с	оръжие	и	лък	
•	дартс,	мини-голф,	бадминтон	
•	уиндсърфинг,	катамаран,	каяк	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела	

Платено 
•	SPA-център	
•	масаж	
•	таласотерапия	
•	уроци	по	гмуркане	
•	уроци	по	тенис	
•	билярд

•	2	основни	ресторанта	
•	3	ресторанта	a	la	carte	
•	3	бара	(в	лоби,	при	басейна,	на	
плажа)	

•	1	открит	басейн	с	прясна	вода	
•	автомобили	под	наем	
•	паркинг	
•	интернет

•	1	спалня	или	2	единични	легла	
•	баня	
•	хидромасажна	вана	или	
хидромасажен	душ	

•	сешоар	
•	климатик	
•	сателитна	телевизия
•	телефон	
•	ютия	(с	доплащане)	
•	мини-бар	
•	кафеварка	
•	сейф	(безплатно)	
•	балкон	или	тераса	
•	room	service	
•	почистване	на	стаята	–	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	–	
ежедневно

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели PALLADIUM (FIESTA 
GROUP) 
Разположен е на 20 км от летище Пунта Кана, на 60 
км от град Игуей, на първа линия. 
Хотелът е построен през 1992 г., реновиран през 
2004 г. 
Хотелският комплекс се състои от хотелите: Grand 
Palladium The Royal Suites 5*, Grand Palladium Bavaro 
5*, Grand Palladium Punta Cana 5*, Grand Palladium 
Palace 5*. Гостите на хотела могат да ползват 
териториите и инфраструктурата на целия комплекс, с 
изключение на The Royal Suites 5*. Комплексът заема 
площ 320 000 м2, включително 320 м плaжна ивица, 
отделена от територията с алеи от кокосови палми.

GRAND PALLADIUM BAVARO RESORT, SPA & CASINO

GRAND PALLADIUM PALACE RESORT, SPA & CASINO
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Нашият коментар
Hotel	на	Vip-ниво	за	претенциозни	клиенти.	Оригинално	лоби	в	индонезийски	

стил	(с	дървено	мостче	над	водата),	уютна	дизайнерска	територия,	стаи,	
декорирани	в	колониален	стил,	добра	и	разнообразна	кухня.	На	20	минути	път	с	
кола	от	хотела	има	ранчо	за	конна	езда.	Хотел	за	спокойна	семейна	почивка	и	
романтично	прекарване	на	времето. Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	

Чадъри,	шезлонги,	матраци	-	
безплатно.	Плажни	хавлии:	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	-	безплатно.

Безплатно 
•	пури	
•	спортна	и	анимационна	програма	
•	развлекателна	програма	вечер	
•	уроци	по	танци	
•	уроци	по	испански	език	
•	фитнес	център,	аеробика
•	сауна,	турска	баня	
•	плажен	волейбол	
•	тенис	(вечер-платено)
•	пинг-понг	
•	стрелба	с	оръжие	и	лък	
•	плажен	футбол	
•	стена	за	катерене	
•	спортна	площадка	
•	1	гмуркане	в	басейна	(със	
сертификат	за	океана	-	платено)	

•	конна	езда	
•	ветроходство	
•	водно	поло,	баскетбол	
•	волейбол	в	басейна	
•	уиндсърфинг,	катамаран	
•	гигантски	шах	
•	дискотека	

•	2	басейна	с	отделения	за	деца	
•	детско	легло	
•	детегледачка	(платено)	
•	мини	клуб	(5	-	12	г.)	
•	мини	клуб	The	Reserve	
•	детска	площадка	
•	детска	дискотека	

•	2	основни	ресторанта	
(международна	кухня	и	ресторант-
грил)	

•	10	ресторанта	a	la	carte	(френски,	
японски,	2	италиански,	китайски,	
стек-хаус,	рибен	и	морски	дарове,	
бистро,	средиземноморска	кухня,	
континентална	кухня)	

•	8	бара
•	VIP-бар	(за	Royal	Service)	
•	4	открити	басейна	
•	фитнес	център,	джакузи	
•	козметичен	салон	
•	лекарски	услуги	(24	часа,	платено)	
•	4	тенис	корта,	3	за	педъл-тенис	
•	бизнес-център,	2	конферентни	зали	
и	5	стаи	за	събрания	

•	обмяна	на	валута,	
•	бутици,	фотомагазин
•	магазини	за	сувенири,	минимаркет	
•	коли	и	мотоциклети	под	наем	
•	паркинг,	голф	игрище
•	школа	по	гмуркане,	пералня	
•	паркова	екологична	зона	с	мангрови	
дървета	

•	казино,	
•	транспорт	на	територията	на	хотела	

•	2	единични	легла	или	1	спалня	
•	хол	с	канапе	или	диван	
•	баня	
•	джакузи	(във	всички,	с	изключение	
на	Junior	Suite)	

•	сешоар	
•	халати	
•	климатик	
•	сателитна	телевизия
•	телефон	
•	кафеварка	
•	ютия	и	дъска	за	гладене	
•	мини-бар	(зарежда	се	ежедневно)	
•	сейф	с	електронно	заключване	
•	обзаведен	балкон	или	тераса	
•	room	service	(24	часа)	
•	почистване	на	стаята	-	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	-	
ежедневно	

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели SOL MELIA HOTELS & 
RESORTS 
Разположен е на 25 км от летище Пунта Кана, на 60 
км от гр. Игуей, на първа линия. 
Разкошният комплекс се състои от 2-етажни бунгала, 
предлагащи 557 просторни апартаменти, и комплекс 
The Reserve – осем 3-етажни корпуса близо до 
рецепцията на хотела. 
Хотелът е построен през 1995г., реновиран през 
2007г.

развлечения  
и спорт

Собствен,	пясъчен	(Playa	
Bavaro).	Чадъри,	шезлонги,	матраци	
-	безплатно.	Плажни	хавлии:	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	-	безплатно.

Безплатно 
•	спортна	и	анимационна	програма	
•	развлекателна	програма	вечер	
•	фитнес	център,	сауна,	аеробика	
•	аквааеробика,	уроци	по	танци	
•	волейбол,	водно	поло	
•	баскетбол,	плажен	футбол	
•	тенис	(вечер-платено)	
•	уиндсърфинг,	каяк,	катамаран
•	гмуркане	с	шнорхел,	дайвинг	
•	настолни	игри	
•	дискотека	
•	занятия	по	йога	и	източни	бойни	

•	2	ресторанта	
•	5	ресторанта	a	la	carte:	
средиземноморски,	азиатски,	
ресторант	за	романтични	вечери,	
ресторант-грил	с	show-cooking,	
ресторант	на	плажа	Gabi	Beach	

•	8	бара,	предлагащи	модни	
карибски	коктейли	и	международни	
напитки	клас	Премиум	

•	3	открити	басейна	с	прясна	вода	
•	YHI	SPA-център	и	оздравителен	
клуб	(масажни	кабини,	SPA-салон,	
SPA-бутик,	сауни,	парна	баня,	
контрастен	и	ароматичен	душ,	
процедури	за	лице	и	тяло	с	
използване	на	най-съвременните	
козметични	средства)	

•	еко-SPA	–	градина	за	медитация,	
занятия	по	йога	и	тай	чи	

•	7	хидромасажни	вани	
•	финтес-център,	3	тенис	корта	
•	2	площадки	за	падъл-тенис	
•	бизнес-център,	4	конферентни	
зали	и	6	стаи	за	събрания	

•	зала	за	специални	мероприятия,	
заседания,	банкети	Olympus	

•	2	единични	легла	или	1	спалня	
•	диван	
•	мебели	от	махагон	
•	баня	
•	джакузи	(за	2	чов.)	
•	сешоар	
•	индивидуален	климатик	
•	радио,	будилник	
•	телевизор	с	плосък	екран	
(сателитна	телевизия)	

•	телефон	
•	CD/DVD-плейър	
•	кафеварка	
•	ютия	и	дъска	за	гладене	
•	мини-бар	(зарежда	се	ежедневно)	
•	сейф	
•	вентилатор	на	тавана	
•	балкон	или	тераса	
•	интернет-достъп	(платено)	
•	room	service	
•	почистване	на	стаята	-	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	-	
ежедневно	

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели SOL MELIA HOTELS & 
RESORTS 
Разположен е на 20 км от летище Пунта Кана, на 45 
км от гр. Игуей, на първа линия. 
Разкошният комплекс категория deluxe се състои от 
3-етажни вили, разположени около басейн във 
формата на езеро. 
Хотелът е открит през декември 2005 г.

PARADISUS PUNTA CANA

PARADISUS PALMA REAL

изкуства	
•	специално	обслужване	за	инвалиди	
(улеснен	достъп	до	основната	
територия:	ресторанти,	стаи,	
асансьори	и	т.н.)	

Платено 
•	SPA-център,	фризьорски	салон	
•	козметичен	салон
•	масажен	кабинет	
•	аптека	и	лекарски	услуги	
•	конна	езда	
•	професионални	уроци	по	голф	
•	специални	услуги	за	младоженци	
•	казино,	интернет	

•	игрални	салони	
•	салон	за	релаксация	«Оникс»	
•	обмяна	на	валута,	пералня
•	аптека	и	лекарски	услуги	(24)	
•	автомобили	и	мотоциклети	под	
наем,	паркинг	

•	паркова	зона,	бутик,	магазин	за	
сувенири,	минимаркет,	
фотомагазин	

•	казино	
•	игрище	за	голф	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела

Нашият коментар
Един	от	най-елегантните	и	изискани	хотели	на	крайбрежието	Bavaro.	Хотел	от	

категория	VIP.	Красива	и	компактна	територия,	стилни	стаи	с	обзавеждане	от	
махагоново	дърво,	любезен	персонал.	Интериорът	на	ресторантите	и	добре	
планираната	територия	не	оставят	равнодушни	дори	и	най-претенциозните	гости.	

Платено 
•	SPA-център	
•	салон	за	красота	
•	масаж	
•	уроци	по	гмуркане	
•	конна	езда	
•	риболов	
•	интернет	
•	професионални	уроци	по	голф
•	уроци	по	тенис

•	YHI	SPA	c	пълен	асортимент	услуги:	
масаж,	процедури	за	лице	и	тяло	
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•	2	двойни	легла	или	1	спалня	
•	баня	с	вана	и	душ	
•	сешоар	
•	климатик	
•	вентилатор	на	тавана	
•	сателитна	телевизия	
•	телефон	
•	мини-бар	(вода	и	безалкохолни	
напитки	се	зареждат	ежедневно)	

•	сейф	(срещу	заплащане)	
•	балкон	
•	room	service	
•	почистване	на	стаята	–	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	–	
ежедневно

•	основен	ресторант	с	
международна	кухня	(шведска	
маса)	

•	5	ресторанта	a	la	carte	
(италиански,	мексикански	и	
китайски	–	платено;	мексикански,	
доминикански	–	безплатно)	

•	снек	бар	
•	3	бара	
•	павилион	за	палачинки	
•	3	открити	басейна	
•	2	джакузита	
•	сауна	
•	фитнес	зала	
•	тенис	кортове	
•	козметичен	салон	
•	SPA-център	
•	медицински	център	
•	игрален	салон	
•	търговски	център	
•	4	конферентни	зали	(макс.	450	
чов.	)	

•	интернет	център	
•	парк	(13	000	м2)	
•	параклис

•	басейн	с	отделение	за	деца	
•	детска	площадка	
•	анимационна	програма	
•	мини	клуб	(4	-	12	год.)	
•	младежки	клуб	(12	-	17	год.)	
•	детегледачка	(платено)	
•	детско	легло

Безплатно
•	спортна	и	развлекателна	програма	
•	вечерна	развлекателна	програма	
•	шоу	програма	в	залите	
«Серенада»	и	«Румба»

•	дискотека	«Areíto»	
•	фитнес	зала	
•	сауна	
•	1	начален	урок	по	гмуркане	в	
басейна	

•	безмоторни	водни	спортове	
•	тенис,	мини-голф,	стрелба	с	лък	
•	велосипеди	под	наем	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела	

•	превоз	до	казино	Tower	Princess	в	
хотел	Bavaro	Princess	

Платено 
•	ресторанти	a	la	carte	"La	Cava",	"El	
Pescador"	

•	SPA-център	
•	масаж	
•	моторни	водни	спортове	
•	интернет	
•	организиране	на	бракосъчетания	
•	предложения	за	игри	на	голф

Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	кърпи	–	
безплатно.	При	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

Нашият коментар
Прекрасен	вариант	за	онези,	които	искат	да	съчетаят	спокойното	прекарване	на	

деня	с	активни	вечерни	забавления.	Територията	на	хотела	е	толкова	голяма,	че	
желаещите	винаги	ще	намерят	спокойно	местенце	за	почивка.	Добра	кухня	и	
любезен	персонал.	Препоръчва	се	за	младежи	и	отдих	с	деца.

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели PRINCESS HOTELS & 
RESORTS 
Разположен на 30 мин. път от летище Пунта Кана, на 
231 км от град Санто Доминго, на първа линия.  
Хотелският комплекс PRINCESS се състои от четири 
хотела: Bavaro Princess Аll Suites 5*, Punta Cana 
Princess All Suites 5*, Caribe Club Princess 4*, Tropical 
Princess 4*. Гостите на хотелa могат да ползват 
територията и инфраструктурата на целия комплекс, с 
изключение на територията на Bavaro Princess Аll 
Suites 5* (само казиното и дискотеката), баровете и 
ресторантите на Punta Cana Princess Аll Suites 5*.  
Хотелът е построен през 2001 г.

плаж

Нашият коментар
Комплексите	Caribe	и	Tropical	са	огледално	отражение	един	на	друг	с	отделни	

рецепции.	По	всяка	от	териториите	от	рецепция	до	плажа	се	движи	собствено	
влакче.	Хотелът	прекрасно	подхожда	както	за	романтична,	така	и	за	семейна	
почивка:	великолепна	инфраструктура,	тематична	територия	за	деца	–	The	
Flintstones	Land,	SPA-центрове,	ресторанти	a	la	carte,	голф-поле	от	световна	
величина	и	богата	спортна	и	анимационна	програма.

Собствен,	пясъчен	(Playa	Bavaro).	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	-	
безплатно.	Плажни	кърпи	-	
безплатно.	При	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	-	безплатно.

Безплатно 
•	спортна	и	анимационна	програма	
•	развлекателна	програма	вечер	
•	фитнес	зала,	стена	за	катерене	
•	аеробика,	аквааеробика,	степ	
•	йога	
•	салон	за	игри	
•	плажен	волейбол,	футбол	
•	пинг-понг,	
•	тенис	на	корт	(вечер-платено)	
•	петанг,	водно	поло,	тенис	на	маса	
•	уиндсърфинг,	ветроходство
•	катамаран,	каяк	
•	дискотека	
•	транспорт	на	територията	на	
хотела	

Платено 
•	СПА-центрове	
•	осветление	на	кортовете	
•	оборудване	за	тенис	под	наем	
•	турска	баня,	сауна,	масаж
•	билярд	
•	голф	поле	Cocotal	
•	школа	за	голф	Melia	
•	риболов	в	океана,	гмуркане
•	разходки	на	кон	
•	интернет	

•	басейни	с	отделения	за	деца	
•	детско	легло	
•	детегледачка	(платено)	
•	клуб	Baby	Rock	(4	мес.	-		4	год.)	
•	мини	клуб	Bam	Club	(5	-	8	год.)	
•	клуб	Cool	Club	за	тийнейджъри	(9	-	
13	год.)	

•	специална	програма	за	юноши	от	
14	до	17	год.	

•	детска	дискотека	
•	детско	меню	
•	детска	площадка	
•	салон	за	видео-	и	електронни	игри	
за	юноши

•	3	ресторанта		
•	10	ресторанта	a	la	carte	(италиански,	
международен,	тайландски,	японски,	
френски,	рибен	и	морски	дарове,	
американски,	доминикански,	
мексикански)	

•	ресторант	а	la	carte	Gabe	Club	
•	14	бара	
•	10	басейна	(вкл.	2	басейна	във	вид	
на	езера)	

•	2	SPA-центъра	(сауна,	парна	баня,	
джакузи,	фитнес	зала,	салон	за	
красота,	масажни	кабини)	

•	бизнес-център	(макс.	1000	чов.)
•	5	конферентни	зали	
•	8	тенис	корта	
•	2	открити	амфитеатъра	
•	територия	за	пикник	и	вечеринки	
•	лекарски	услуги	(24	часа,	платено)	
•	паркова	зона,	казино	
•	игрище	за	голф	Cocotal	Golf	&	
Country	Club	(27	дупки)

•	коли	и	мотоциклети	под	наем,	
паркинг	

•	Palma	Real	Shopping	Village
•	интернет-кафе,	Wi-Fi	в	лоби	
•	бизнес-център

•	2	единични	легла	или	1	спалня	
•	баня	
•	сешоар	
•	телефон	в	банята	
•	холна	зона	
•	бюро	
•	климатик	
•	вентилатор	на	тавана	
•	сателитна	телевизия
•	телефон	
•	кафеварка	
•	интернет	достъп	(платено)	
•	мини-бар	
•	сейф	(платено)	
•	балкон	или	тераса	
•	room	service	
•	почистване	на	стаите	-	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	-	
ежедневно	

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели SOL MELIA 
Разположен е на 19 км от летището в Пунта Кана и на 
45 км от град Игуей, на първа линия от плажа, близо 
до търговския център Palma Real Shopping Village. 
Хотелът е построен през 1999 г., част от стаите са 
реновирани през 2008 г. 
Представлява комплекс от 2 хотела: Melia Tropical и 
Melia Caribe, състоящ се от 2-етажни бунгала.

TROPICAL PRINCESS BEACH RESORT & SPA

MELIA CARIBE TROPICAL
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Нашият коментар
Тюркоазеното	Карибско	море	с	прохладен	бриз	радушно	приветства	любителите	

на	сърфинга	и	плуването,	а	рифовете	привличат	водолази.

Пясъчен.	Матраци,	чадъри,	
хавлии	–	безплатно.

Безплатно 
•	фитнес	зала,	аеробика
•	комплекс	за	екстремни	спортове	
(катерене	по	стена,	ходене	по	
въже,	ролкови	кънки,	цирков	
трапец)	

•	тенис,	тенис	на	маса	
•	плажен	и	воден	волейбол	
•	водно	поло,	баскетбол	
•	воден	курс	по	дайвинг	
•	банан	
•	каяк,	уиндсърфинг,	платноходство	
•	дискотека	

•	детски	басейн	
•	детска	дискотека	вечер	
•	детски	клуб	(4-12	год.,	09:00–18:00)	
•	анимационна	програма	
•	детегледачка	(по	запитване,	
платено)

•	7	ресторанта	
•	основен	ресторант	Alacazar	
(закуска,обяд	и	вечеря	на	шведска	
маса)	

•	El	Marlin	(снек-бар:	хамбургери,	
хот-дог,	пилешко,	безалкохолни	
напитки,	вечеря	19:00–22:00	ч.,	
задължително	с	резервация)	

•	Roma	(италиански	ресторант	a	la	
carte,	вечеря	18:00–22:30,	дрес-
код,	задължителна	резервация)	

•	Paris	(френски	а	la	carte	ресторант,	
вечеря	18:00–22:30,	дрес-код,	
задължителна	резервация)	

•	Tokio	(японски	ресторант,	вечеря	
18:00–22:30,	за	лица	над	14	год.,	
дрес-код,	задължително	с	
резервация)	

•	El	Mirador	(мексикански	а	la	carte	
ресторант,	вечеря	18:00–22:30,	
резервация	задължително)	

•	El	Conuco	(доминикански	a	la	carte	
ресторант,	вечеря	18:00–22:00,	
резервация	задължително)	

•	2	лоби-бара:	Alhambra	(08:30–
01:00),	Marien	(10:00–23:00)	

•	спорт-бар	Take	Five	(16:00–04:00)	

•	тераса	или	балкон	
•	баня	
•	сешоар	
•	климатик	
•	вентилатор	на	тавана	
•	телефон	
•	CD-плейър	
•	сателитна	телевизия	
•	мини-бар	с	безалкохолни	напитки	
•	сейф	(безплатно)	
•	кафеварка	
•	ютия	с	дъска	за	гладене

Хотел:
Принадлежи към веригата хотели BARCELO.
Най-големият от групата хотели Super Clubs. Хотелът е 
разположен на североизточното крайбрежие на 
Доминиканската Република, на плажа Gorda Beach, на 
25 км от международното летище Пунта-Кана. 
Трансферът отнема около 30 минути. 
Разполага с общо 798 стаи. 

за децата

Нашият коментар
До	хотела	се	намира	El	Cortecito	–	типично	карибско	селце	с	магазини,	

ресторантчета	и	барове.	Хотел	с	демократична	и	активна	атмосфера.	
Препоръчваме	за	младежи	и	отдих	с	деца.

Безплатно 
•	дневна	спортна	и	анимационна	
програма	

•	развлекателна	програма	вечер	
•	фитнес	зала,	аеробика	
•	3	тенис	корта	
•	волейбол	на	плажа	
•	футбол	
•	голф	
•	уроци	по	танци	
•	тенис	
•	тенис	на	маса	
•	уиндсърфинг	
•	каяк	
•	гмуркане	с	шнорхел	
•	дискотека	
Платено 
•	масаж	
•	салон	за	красота	
•	банан	
•	гмуркане	
•	риболов	
•	водни	ски	
•	конна	езда	
•	интернет

•	мини-клуб	(4	-	12	год.)	
•	детска	дискотека	
•	детска	площадка	
•	анимационна	програма	
•	детегледачка	(по	заявка)	
•	детски	басейн	

•	основен	ресторант	(шведска	маса)	
•	3	ресторанта	a	la	carte	
(международен,	италиански,	
мексикански)	

•	снек-бар	на	плажа	
•	8	бара	
•	3	открити	басейна	с	прясна	вода	
•	2	джакузита	
•	интернет-достъп	(платено)	
•	спортен	клуб	
•	дайвинг-център	
•	салон	за	красота	
•	медицински	център	
•	коли	под	наем	
•	паркинг	
•	обмен	на	валута	
•	магазин	за	сувенири	
•	бутик	
•	пералня	
•	казино	
•	дискотека

•	2	единични	легла	или	1	спалня	
•	баня	с	вана	и	душ	
•	балкон	или	тераса	
•	сешоар	
•	козметично	огледало	
•	индивидуален	климатик	
•	сателитна	телевизия
•	телефон	
•	хладилник	(standard	double)	
•	малък	хладилник	с	вода	
•	сейф	(платено)	
•	почистване	на	стаите	–	ежедневно	
•	смяна	на	спалното	бельо	–	
ежедневно	

•	room	service	(платено)	
•	ютия	в	стаите	няма	(в	хотела	има	
пералня,платено)

Хотел:
Принадлежи към хотелската веригата VISTASOLHOTELS 
Разположен е на 20 км от летище Пунта Кана, на 45 
км от град Игуей. 
Състои се от десет 2-, 3- и 4-етажни здания, оградени 
от тропическа зеленина. В пет от тях има асансьор. 
Хотелът е построен през 1992 г., реновиран през 
2007г.

BARCELO PUNTA CANA

CARABELA BEACH RESORT & CASINO

•	дневни	и	вечерни	тематични	шоу	
програми	

Платено 
•	интернет-кафе	
•	казино	
•	стая	за	игри	
•	SPA-център	
•	салон	за	красота	
•	пералня	
•	лекарски	услуги	(при	повикване)	
•	голф-клуб	в	близост	
•	коли	под	наем	

•	бар	при	басейна	(10:00–18:00)	
•	бар	El	Mirador	(10:00–18:00)	
•	диско-бар	(22:30–02:00)	
•	бар	в	театъра	(19:30–05:00)	
•	2	басейна	
•	театър	(за	800	чов.),	дискотека	
•	спортна	зала,	тенис	кортове	
•	казино	
•	стена	за	катерене	
•	интернет-кафе	
•	SPA-салон	за	красота	
•	магазини,	пералня	
•	дискотека	


