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NOW LARIMAR PUNTA CANA
Punta Cana, Republica Dominicana

Descriere NOW LARIMAR PUNTA CANA 5*, Punta Cana, Republica Dominicana

OFERTA LUNII DECEMBRIE!!!
COPIL MAXIM 11 ANI GRATUIT LA CAZARE SI AVION - DOAR 2 CAMERE
DISPONIBILE LA ACESR PRET!!!
O destinatie de neuitat...
NOW LARIMAR 5* - PUNTA CANA
Imaginați-vă o locație idilică doar pentru voi, situat în Punta Cana, înconjurat de natură, cu o plajă spectaculoasă...
toate acestea le veți găsi la NOW LARIMAR 5*.

Localizare
Hotelul Now Larimar 5* se afla pe superba plaja cu nisip fin si alb din Punta Cana. Acest hotel se afla la 20 km de
aeroportul din Punta Cana.

Descriere
Hotelul Now Larimar 5* ofera oaspetilor sai o piscina pentru activitati, piscina de relaxare si piscina pentru copii,
jacuzzi, bar la piscina, restaurante a la carte (asiatic, italian, Grill, franzutesc Gourmet- doar pentru adulti), restaurant
bufet, Snack Grill pe plaja. Seara va puteti distra la show-urile de animatie, va puteti bucura de muzica, live, de Chill'out
Bar, de Sports Bar (contra cost) sau de Casino. Hotelul va ofera Internet Wi-fi, stomatolog, spalatorie, miniclub pentru
copii 3-12 ani si pentru adolescenti (13-17 ani).

Dotari
Hotelul Now Larimar 5* dispune de 730 de camere. - Camerele Deluxe Tropical sunt moderne, dotate cu baie cu cada cu
hidromasaj, dus, feon, halate de baie, aer conditionat, ventilator de tavan, telefon, CD-DVD player, TV plasma, minibar,
seif, radio cu alarma, masa si fier de calcat, Wi-fi (contra cost), balcon/terasa. - Family room sunt doua camere

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.06.2020 20:57)

interconectate.

Info hotel
Toate informatiile despre hotelul NOW LARIMAR 5* au fost adunate in 2018. Nu suntem raspunzatori de modificarile
aparute ulterior

Servicii incluse
cazare 7 nopti hotel 5 stele in standard room
masa: regim all inclusive
avion pe ruta Madrid - Punta Cana - Madrid
transferuri aeroport - hotel - aeroport in Punta Cana
taxele de aeroport in valoare de 175 EURO/pers
taxa intrare în Republica Dominicana: 10 euro/pers
taxa iesire Republica Dominicana: 20 euro/pers

Servicii neincluse
produse de import
sporturi cu motor, tenis în nocturna, scufundari
masa festiva
bilet Bucuresti - Madrid - Bucuresti
cazare in Madrid

Informatii utile
Conditii de rezervare
Pentru rezervare fermă, se va achita un avans de 250 euro/pers, iar diferența cu minim 45 de zile înainte de data
plecării.
Pentru rezervările cu mai puțin de 45 de zile înainte de plecare, contravaloarea serviciului se va achita integral.

Tip proprietate
Complex turistic

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Individual
Charter
Zbor
Transfer
Cazare
Masa

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.06.2020 20:57)

Facilitati proprietate
Parcare
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Cutie de valori
Facilitati banchet

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Balcon
Baie privata
Prosoape
Uscator de par
Card magnetic de acces

Tematica
Familie
Plaja
Exotic
Luna de miere

Oferte NOW LARIMAR PUNTA CANA 5*, Punta Cana, Republica Dominicana
Tip oferta
copil max. 11 ani gratuit la

Perioada
18.10.2020 - 25.10.2020

cazare Now Larimar si zbor din
Madrid
HOTEL 5* - ALL INCLUSIVE - 7
NOPTI

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.06.2020 20:57)

Pret
2 125.00 EUR
7 nopti
2 adulti + (0 - 12 ani)

