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BlueBay Villas Doradas**** é um exclusivo resort Tudo 
Incluído só para adultos, localizado em frente a Playa 
Dorada. Combina design e qualidade para oferecer 
ao hóspede uma verdadeira experiência de luxo e 
conforto. Situado a poucos minutos do campo de golfe 
de Playa Dorada, projetado por Robert Trent Jones, é o 
lugar ideal para os amantes do golfe.

   APARTAMENTOS 

O hotel possui 245 apartamentos duplos, distribuídos 
em:

· 131 apartamentos duplos deluxe
· 95 apartamentos duplos deluxe plus
· 15 apartamentos duplos junior suítes
· 4 suítes em bungalows independentes

Todos os apartamentos duplos possuem telefone, 
TV a cabo, ar-condicionado, frigobar com kit 
de boas vindas, ferro e tábua de passar roupa, 
serviço de chá/café, secador de cabelo, espelho de 
aumento, chuveiro, amenities de qualidade, relógio 
despertador e cofre eletrônico (com custo adicional). 
Golf rack, solicitado com antecedência e conforme 
disponibilidade.

Todas as suítes possuem telefone, TV a cabo, TV 
de tela plana, ar-condicionado, frigobar com kit 
de boas vindas, ferro e tábua de passar roupa, 
serviço de chá/café, secador de cabelo, espelho de 
aumento, chuveiro, amenities de qualidade, relógio 
despertador e cofre eletrônico (com custo adicional). 
Golfe rack, solicitado com antecedência e conforme 
disponibilidade. As quatro suítes dos bungalows 
independentes possuem jacuzzi e varanda privada.

Voltagem: 110V (tomadas de padrão americano).

   INSTALAÇÕES 

· Restaurante buffet de cozinha internacional
· 3 restaurantes temáticos à la carte com 

  especialidades em peixes e frutos do mar, fusão 
  oriental e com especialidade em carnes na brasa
· Buffet de comida internacional
· 4 Bares Lounge, dos quais o Snack Bar fica aberto 
  24 horas
· 3 piscinas
· Academia e Spa (sauna, jacuzzi e massagens)
· Salão de beleza e estética

    SERVIÇOS 

· Recepção 24 horas
· Recepção especializada em golfe (informações e 
  reservas de green fees)
· Serviço médico 24 horas (com custo adicional)
· Área de Internet Wi-Fi
· Loja de souvenir: produtos BlueBay e artigos de 
  golfe
· Serviço de toalhas
· Pacotes de casamentos e lua-de-mel
· Pacote de Upgrade (mais informações no hotel)

 TUDO INCLUÍDO 

· O regime Tudo Incluído oferece:
· Café-da-manhã, almoço, jantar e bebidas no 
restaurante buffet
· Bebidas locais e snacks 24 horas no Beach Club
· 3 jantares temáticos nos restaurantes à la carte por 
semana de estadia, com reserva antecipada.

    ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE 
ÓCIO  

· 3 quadras de tênis e mesas de pingue-pongue
· Voleibol
· Bicicletas (conforme disponibilidade)
· Atividades aquáticas incluídas: windsurf, vela, 
  snorkeling, caiaque e mergulho
· Atividades aquáticas não incluídas: banana-boat, 
  jet ski e parasailing

· Aulas de sushi
· Aulas de drinks (mojitos, daiquiris e caipirinhas)
· Aulas de yoga, meditação e pilates
· Hidroginástica e aeróbica
· Aulas de massagens (para ensinar ao seu 
companheiro/a)
· Aulas de pintura (lições básicas para pintar)
· Aulas de espanhol
· Aulas de merengue, salsa e bachata
As atividades dentro do programa de animação 
estão sujeitas a mudanças.

Atividades em áreas próximas ao hotel (com custo 
adicional):
· Golfe: Club de golfe de 18 buracos “Playa Dorada”, 
  a 100 m do hotel. Campo número 53 no ranking 
Top 100 da revista Golf Digest. Projetado por Robert 
Trent Jones.
· Área comercial
· Cassinos
· Catamarã
· Passeios de barco e pesca submarina

Espanha: (+34) 911 455 163

Reino Unido: (+44) 203 499 5174

Alemanha: (+49) 891 223 4587

Resto da Europa: +34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157

reservas.pop@bluebayresorts.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoria: 4 estrelas

Temporada: Aberto o ano todo

Localização: Em frente à praia, a 15  km do 
aeroporto internacional de Puerto Plata 
(POP) e a 5 km do centro da cidade de Puerto 
Plata.

Endereço: Calle Principal Complejo Playa 
Dorada 538 · Puerto Plata, República 
Dominicana

Telefone: +(1) 809 320 30 00

Fax: +(1) 809 320 47 90

Cartões de Crédito aceitos: Amex, Visa, 
MasterCard y Diners Club

TODO INCLUÍDOSÓ ADULTOS


