
  

Vista Sol Punta Cana Beach Resort & Spa  
 
Kompleks hotelowy zachwyca karaibskim szykiem i rodzinną atmosferą. Liczne atrakcje zapewniają rozrywkę i przyjemność 
dla całej rodziny. 
 
KATEGORIA LOKALNA  
4 gwiazdki 
 
POŁOŻENIE 
Bezpośrednio przy plaży, centrum El Cortecito jest w odległości kilku minut piechotą 
 
WYPOSAŻENIE 
485 pokoi podzielonych na 10 budynków, 5 wind, hol z recepcją, restauracja bufetowa, 3 restauracje à la carte, WLAN (na 
terenie sceny w cenie), 3 baseny, osobny brodzik, parasole i leżaki na basenie i na plaży w cenie, dyskoteka, sklepy 
 
POKÓJ 
pokój komfort: przytulnie urządzony, klimatyzacja (sterowana indywidualnie), TV, WLAN (za opłatą), minibar (napełniany 
codziennie wodą w butelkach), łazienka z prysznicem lub wanną, suszarką, balkon 
 
ALL INCLUSIVE 
Posiłki w formie bufetu, wieczorami możliwa kolacja w restauracji a la carte (w miarę dostępności i po wcześniejszej 
rezerwacji), przekąski i lody między posiłkami, lokalne i wybrane importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
 
SPORT I ROZRYWKA 
muzyka na żywo, animacje, sala fitness, miniclub (4-12 lat), plac zabaw, aerobik, tenis, tenis stołowy, rzutki, boccia, siatkówka 
plażowa, katamarany, kanu 
za opłatą: SPA, salon urody, sauna, masaże, zmotoryzowane sporty wodne (częściowo proponowane przez lokalnych 
oferentów) 

 

POBYT 11/12 DNI 

 
Cena obejmuje : 
1)            Zakwaterowanie w hotelu w Düsseldorfie w pokoju dwuosobowym z parkingiem  (bez śniadania), transfer na trasie 
hotel-lotnisko-hotel. 
2)            Przelot na trasie Düsseldorf-Puna Cana – Düsseldorf. 
3)            Transfer na trasie  lotnisko-hotel-lotnisko na Dominikanie 
4)            Zakwaterowanie  w  hotelu - świadczenia zgodne z opisem hotelu. 

Terminy wylotu Cena Trasa Przelotu 

13.01.2018 
16.01.2018 
19.01.2018 
23.01.2018 
26.01.2018 
30.01.2018 
 

02.02.2018 
09.02.2018 
13.02.2018 
 

 
Osoba dorosła od 1420 euro 

Dziecko do 11 lat od 350 euro 

 
 

Dusseldorf- Punta Cana- Dusseldorf 



5)            Nauka tańca zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 
6)            Całodniowa wycieczka do stolicy SANTO DOMINGO zgodnie z harmonogramem wraz z biletami wstępu.   
7)            Wysepka Saona Island  (fakultatywnie dodatkowo płatne -  nurkowanie z delfinami).  
8)            Ubezpieczenie KL, NNW  i bagaż oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.  
Cena nie obejmuje:  
karty turystycznej  i podatku turystycznego ok. 35$ od osoby płatnych na lotnisku 


