
Punta Cana 
DOMINICAN REPUBLIC 



Nádherný hotelový resort obklopený 
kokosovými háji a lesknoucím se 

tyrkysově modrým Karibským mořem.  
  

Užijte si a vyzkoušejte mnoho vodních 
sportů, jako je windsurfing nebo 

plachtění a mějte tak nezapomenutelné 
vzpomínky na celý život. Pro ty, co hledají 

něco extra, tu máme cirkusovou zábavu 
pro celou rodinu. 



Úroveň komfortu:  
4* s  5* luxusní částí hotelu 
  
Umístění:   
pobřeží Atlantského oceánu Dominikánské republiky 
  
Měna:   
Dominikánské Peso (DOP) a Americký  dolar (USD) 
 
Časový posun vůči GMT:   
- 4 hodiny 
 
Transfer:    
cca 10 min. 

 

Praktické informace 

Vítejte v Club Med Resortu 

Punta Cana 



Důvody, proč milovat 

Club Med Punta Cana 
 

•  Užívejte chvíle pohody v příjemném a velmi 
přátelském resortu na Hispánském ostrově 

 
•  Nenechte si ujít zbrusu nové cirkusové hřiště 

navrženo přímo pro Punta Cana resort – 
CREACTIVE v partnerství s legendárním Cirque 
de Soleil 

 
•  Relaxujete v překrásné tropické zahradě a na 

600 metrů dlouhé pláži s jedinečným bílým 
pískem 

 
•  Buďte fit využitím Top-tier fitness, wellness a 

bohaté nabídky vodních sportů 
 

•  V neposlední řadě si užívejte této ideální 
golfové destinace v Karibském moři 



Umění all inclusive 

Co je zahrnuto v rámci ubytování 

 

• Výběr zpátečních letů & a transferů 
 

• Možnost výběru komfortního ubytování od 
Club Room až po Suite 
 

• Mezinárodní gurmánská plná penze včetně 
snacku a pokrmů ve speciálních restauracích 
 

• Otevřený bar s výběrem lihovin, vína, piva a 
nealkoholických nápojů 
 

• Dětské kluby od 4 do 17 let 
 

• Bohatá nabídka sportů a aktivit 
 

• Večerní zábava (živá hudba a show) 



Typy pokojů 

Odpočívejte, my se o Vás postaráme…. 

O Resortu 

 
Hotelový resort disponuje celkem 553 pokoji, které 
jsou umístěny v barevných bungalovech. Bungalovy 
jsou ideálně navrženy pro rodiny s dětmi a jsou 
rozprostřeny po překrásné tropické zahradě.  

 

Typy pokojů 

• Club rooms 

• Deluxe rooms 

• New Zen Oasis Deluxe rooms  

• Suites 

• Tiara 5* luxury space / luxusní pokoje 



Club rooms 
 

100 Club rooms 

325 Club Family rooms 

 

Stylově a pohodově zařízené pokoje disponují buď 
výhledem do zahrady, nebo částečným výhledem 
do zahrady / na moře. 
  
K dispozici jsou i propojené pokoje. 
  
Velikost: 29 - 34 m2 
Obsazení: 1 – 3 osoby nebo 4 – 5 osob v propojených 
pokojích 



Deluxe Rooms 
 

52 Deluxe rooms – Garden view & balcony 

54 Deluxe Family rooms – Garden view & balcony 

 

Deluxe pokoje disponují obývacím prostorem 
odděleným od ložnice posuvnými dveřmi. 
  
Pokoje jsou taktéž k dispozici i jako propojené. 
  
Velikost: 34 - 50 m2 
Obsazení: 1 – 2 osoby nebo 3 – 5 v propojených 
pokojích 



*     za příplatek v období od 11.00 hod. do 23.00 hod. 
**  v případě, že je letecká přeprava rezervována přes 

Club Med 

5* Luxury Space 

Tiara  

Objevte luxusní část 5* Tiara ukrytou v srdci našeho 
4T hotelového resortu. Tato část hotelu je ideální 
volbou pro nejnáročnější klienty, kteří hledají 
bezkonkurenční kvalitu služeb, luxus a pohodlí, 
které je k nalezení pouze v našem Club Med 
Resortu.  
 
• Soukromý infinity bazén 
• Prioritní houskeeping 
• Plně zásobená mini lednička 
• Pokojová služba od 7.00 hod. do 23.00 hod.* 
• Privátní transfer z letiště** 
• Concierge servis 
• Privátní boční bazén s barem 
• Možnost prioritní rezervace v restauracích 
• Deluxe značková kosmetika a toaletní potřeby 
• Premium župany a přezůvky 
• Počítač s WiFi připojením na internet zdarma 



Suites 
 

32 Suites  

 

Suite, které jsou situované v exkluzivní oblasti hotelu 
Tiara, disponují dvěma ložnicemi a oddělenou obývací 
částí. Vychutnejte si Vaši dovolenou v tomto luxusním 
ubytování s terasou směrem k moři. 
  
Velikost: 70 m2 
Obsazení: 1 – 3 osoby nebo 3 – 5 v případě propojených 
pokojů 



Zen Oasis 
 

Tato Zen Oasis oblast určená pouze pro dospělé 
byla uvedena do provozu v prosinci 2015. Užijte si 
následující výhody, které plynou z ubytování v této 
speciální oblasti. 
  
• Deluxe Zen pokoje vybavené se spa prvky 
• Zen bazén a jacuzzi 
• Privátní oblast na pláži 
• Privátní bar u bazénu 



New Zen Oasis 

Accommodation 





Spolupráce s 

Cirque du Soleil : 

CREACTIVE  

V červnu 2015 se Club Med a Cirque de Soleil spojili, 
aby vytvořili jedinečný koncept - hřiště inspirované 
cirkusem. 
  
Zveme dospělé i děti, aby si užili jeden z dechberoucích 
zážitků na Punta Caně. Užijte si nejrůznější aktivity 
inspirované podivuhodným světem cirkusu Cirque de 
Soleil.  
  
Na našem kouzelném hřišti, které je součástí CLUB 
MED all inclusive služeb, si můžete s radostí užívat 
následující aktivity: 
  
•  Více než 30 artistických a akrobatických aktivit pro 

dospělé a stejně tak pro děti 
 

•  Rekreační akrobatické činnosti, jako je chůze po laně, 
trampolína, hrazda apod. 

 
• Artistické aktivity včetně malování na obličej, 

žonglování a tance 
 

• Odborný dohled a péči personálu vyškoleného v 
Cirque de solei a Club Med 

 





Children care and facilities 

Club Med Baby Welcome 
 Vybavení pro děti na pokojích jako je: dětská postýlka, 
přebalovací podložka, vanička, ohřívačka lahví. 
  
Babysitting / Pyžamový klub* 
 Dostupný během dne a v noci. 
  
Baby Club Med* (4-23 měsíců) 
Děti si užijí učební aktivity odpovídající jejich nízkému 
věku, budou odpočívat, stravovat se a v neposlední 
řadě se mazlit. 
Klub je otevřen od 9.00 hod. do 17.30 hod.  
  
Petit Club Med* (pro děti ve věku 2 – 3 roky) 
 Na Vaše maličké čeká nekonečné množství zábavy, 
včetně malování a výroby loutek, vodních i pozemních 
sportů. 
Klub je otevřen od 9.00 hod. do 17.30 hod.  
  
Mini Club Med (pro děti ve věku 4 – 10 let) 
 Děti od 4 let si užijí lekce vaření, budou se podílet na 
večerní zábavě a nebude chybět ani množství vodních i 
pozemních aktivit.  
Klub je otevřen od 9.00 hod. do 17.30 hod. a od 19.30 
hod. do 21.00 hod. 
  
Club Med Passworld® (pro děti ve věku 11 – 17 let) 
 Zde neexistují žádné závazky ani povinnosti, přesně to 
co teenageři zbožňují! Exkluzivní prostor, kde se mohou 
teenageři setkávat a zapojit se do nejrůznějších aktivit.  
Klub je otevřen od 9.00 hod. do 21.00 hod. 
  
* za příplatek 

Vezměte sebou své 

nejmenší a i tak 

relaxujte 

O Vaše děti se postaráme ve specializovaném 
kid´s klubu, který je dostupný pro různé věkové 

kategorie. 



Multikulturní a výběrová 

kuchyně 

Pochutnejte si na kulinářské kuchyni s různými 
snacky a specialitami v jedné z našich 
restaurací. 

The Samana 
  
Restaurace je situována v blízkosti hlavního baru a 
bazénu ve tvaru laguny. Tato restaurace nabízí svým 
hostům mezinárodní kuchyni servírovanou formou 
bufetových stolů.  
  
L'Hispaniola 
  
Restaurace nabízí taktéž mezinárodní kuchyni 
servírovanou formou bufetových stolů. To vše navíc 
s překrásným výhledem na lagunu z terasy. 
  
Le Céleste 
  
Velký výběr snacků s překrásným výhledem na 
lagunu. 
  
Baby Corners 
  
Myslíme i na ty nejmenší! V restauraci The Samana a 
L´Hispaniola jsou rodinám s dětmi k dispozici dětské 
koutky s dětskou výživou a zařízením k jejich 
přípravě. 



The Samana 



L'Hispaniola 



Le Céleste  

Specialty restaurant 



Cielo Bar 
  
Naproti bazénu. Vychutnejte si překrásný výhled 
na moře z terasy zatímco budete popíjet Vaše 
oblíbené drinky.  
  
Le Céleste Bar 
  
Tento bar je ideální místem k tanci Bachata a 
Merenque! 
  
Užijte si večerní zábavu pro celou rodinu (živá 
hudba a show). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nápoje zahrnuté v ceně 
  
Pivo, červené a bílé víno, koktejly s a bez 
alkoholu, místní a mezinárodní lihoviny, ovocné 
džusy, soda a teplé nápoje.  

Čas na drink? 

Využijte otevřených barů během celého 

dne a večera. 



Le Céleste 



Nalezněte sportovní tvář 

resortu  

Jaké sportovní aktivity zahrnuté ve Vašem 
balíčku služeb můžete v resortu využít? 

  

• Cirque de Soleil – škola cirkusu 
• Fiteness akademie 
• Windsurfing 
• Plachtění 
• Lukostřelba 
• Jóga 
• Jízda na kajaku 
• Fotbal 
• Taneční kurzy 
• Basketbal 
• Plážový volejbal 
• Stolní tenis 
• Šnorchlování*  
• Vodní lyže* 
• Potápění* 
• Jízda na koni* 
• Golf* 
  
*za příplatek 



The Club Med Spa by L’Occitane*  
  
Vychutnejte si nejnovější procedury včetně 
zábalů, masáží a kosmetických procedur v rukou 
našich zkušených pracovníků. 
  
Všechny naše léčebné programy jsou 
organizovány v jednom tématu. Nechte se 
hýčkat příjemnými dlaněmi našich zkušených 
kosmetických a masážních terapeutů a nechte 
svým smyslům volné působení. 
  
SPA zahrnují: 
  
•  9 individuálních léčebných procedur v 

klimatizovaných místnostech 
•  1 „duo“ místnost pro tandemovou léčebnou 

proceduru 
•  2 individuální „Palapas“ s výhledem na moře 
•  Zen Zónu (relaxační místnost a čajovna) 
•  Sladkovodní bazén 
 
 

*za příplatek 

 

V srdci požitkářství a 

relaxace 

Užijte si chvíle pohody a odpočinku díky 
následujícím službám.  



Vydejte se mimo resort a rozšiřte tak 

své obzory o tomto malebném ostrově 

Objevte více 

Exkurze* 
  
• Jízda na vozítku buggy a „ziplining“ (½ dne) 
 
• Plavba za langustami 
 
• Dobrodružství s delfíny (½ dne) 
 
• Exkluzivní výlet na ostrov Saona (1 den) 
 
• Rodinný výlet za delfíny (½ dne) 
 

• Ukázka života v Dominikánské republice (½ dne) 
 

• Paddle board a eco ride (½ dne) 
 

• Návštěva hlavního města Santo Domingo (1 den) 
  
 
 
 
 
 
*za příplatek 






