Hotel Riu Republica 5* - Punta
Cana, Republica Dominicana
2021
Punta Cana, Republica Dominicana

Descriere Hotel Riu Republica 5* - Punta Cana, Republica Dominicana 2021 5*,
Punta Cana, Republica Dominicana
REPUBLICA DOMINICANA - PUNTA CANA 2021
PACHETE 9 ZILE / 7 NOPTI

ALL INCLUSIVE + ZBOR INCLUS DIN MADRID

TAXA DE AEROPORT INCLUSA + BONUS: Asigurare medicala + storno!
REDUCERI EARLY BOOKING 2021!
RIU REPUBLICA 5*
PESTE 18 ANI! HOTEL DOAR PENTRU ADULTI unde vă puteți bucura de o vacanță perfectă lângă cea mai bună plajă din
Republica Dominicană. În facilitățile sale veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a petrece câteva zile fantastice, relaxânduvă sau practicând sporturi și activități de tot felul, în cuplu sau cu prietenii: două piscine infinite imense, cu terase mari
cu solar, sală de gimnastică, baie de aburi gratuită și jacuzzi și un centru de wellness care include un salon de
înfrumusețare, coafor și servicii de masaj (contra cost). Iar pentru cei care noaptea vor să continue să se distreze, o
discotecă plină de viață și programul de noapte cu muzică live și spectacole.
Hotelul Riu Republica este situat pe prima linie a plajei Macao, în Punta Cana.
Hotelul Riu República are 1007 camere complet echipate: duble, triple, familiale, apartamente și apartamente jacuzzi.
Riu Republica este locatia perfectă pentru sporturile nautice și pentru tot felul de activități în aer liber. Pentru a face
acest lucru, dacă doriți, vă puteți alătura programului de divertisment RIU, care include windsurfing, caiac, snorkeling
și chiar o probă de scufundare în piscină, printre alte sporturi precum polo de apă sau handbal, gimnastică, aquagym!
Serviciu all-inclusive al Hotelului Riu República
Serviciul All Inclusive de 24 de ore vă va permite să vă bucurați de bucătăria excelentă dominicană în restaurantul
bufet al hotelului, precum și restaurantele sale tematice italiene și asiatice sau Grill-Steakhouse situate lângă piscină.
De asemenea, veți găsi la dispoziție diferite baruri unde puteți avea cocktail-uri răcoritoare în orice moment al zilei.

Servicii incluse
- transport avion din Madrid ( zbor direct ),
- taxe de aeroport (150 euro/pers)
- cazare 7 nopti cu ALL INCLUSIVE,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:40)

- transferurile aeroport - hotel - aeroport,
- asistenta in lb. engleza / spaniola,
- BONUS! asigurare de calatorie medicala + storno !
- Taxa de intrare in Rep Dominicana (10 euro/pers) !

Servicii neincluse
transport avion pana la/de la Madrid ( il putem asigura la cerere ),
taxa de iesire din Rep Dominicana ( aprox 20 euro/pers );
excursii optionale

Informatii utile
CONDITII DE INSCRIERE :
-

avans min. 30% din pretul excursiei

-

diferenta de 70%, se achita cu 30 de zile inainte de data plecarii

-

turistul va incheia cu agentia « Contractul de prestari servicii turistice »

DATE NECESARE PENTRU REZERVARE :
- nume, prenume, data nasterii, numar pasaport, data expirarii pasaportului ( se accepta pasaport temporar !)
NOTA:
1. Oferta este valabila in limita locurilor disponibile, atat la zbor cat si la cazare, in momentul solicitarii; in cazul in care
clasa de rezervare la biletul de avion sau locurile la cazare sunt epuizate, agentia va oferi alternative cat mai apropiate
ca buget si confort de varianta initiala.
2. Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este
raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul
excursiei;
3. Tarifele nu sunt valabile in perioadele in care se desfasoara evenimente speciale (targuri, expozitii, sarbatori locale).
4. Tarifele pentru camere triple, precum si reducerile pentru copii se vor comunica la cerere.
5. Oferta se bazeaza pe un tarif preferential de bilet de avion, care impune conditii speciale de rezervare si emitere.
Deoarece taxele de aeroport pot fi schimbate de catre compania aeriana in orice moment, valoarea acestora este
cotata separat de tariful de baza.
6. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile locale.
7. Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie.Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate
solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra
lor
8. Asigurarea medicala nu este obligatorie dar este recomandata.
9. Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
Ptr detalii va rugam sa ne contactati.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:40)

Charter
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
All inclusive
Insotitor de grup
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Spa
Gym fitness area
Shared lounge tv area
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon in toate camerele
Baie privata
Dus
Halat de baie
Prosoape
Uscator de par
Card magnetic de acces
Seif
Papuci
Detector de fum

Tematica
Plaja
Spa
Exotic
Doar adulti
Luna de miere

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:40)

