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O hotel BelleVue Dominican Bay lhe oferece o 
lugar ideal para saborear o melhor do Caribe 
perto da grande cidade de Santo Domingo. 
Uma combinação perfeita num complexo que 
convida ao descanso e à diversão.

O complexo, destinado a famílias e casais, 
está instalado em uma extensa área de 
100.000 metros quadrados de jardim, árvores 
e vegetação abundante. A apenas 300 m da 
praia de Boca Chica, a mais famosa entre 
os dominicanos, este resort é a combinação 
perfeita para umas férias inesquecíveis.

 APARTAMENTOS 

O hotel possui atualmente 437 amplos e 
confortáveis apartamentos com vista para a 
piscina ou para o jardim, distribuídos em 18 
edifícios.

Todos os apartamentos duplos possuem duas 
camas de casal, ar-condicionado, cofre 
individual, TV a cabo, telefone, varanda ou 
terraço. Capacidade máxima: quatro pessoas 
em qualquer combinação. Apartamentos 
intercomunicados conforme disponibilidade.

 INSTALAÇÕES 

O hotel conta com as seguintes instalações:

· Um Buffet Principal Hibiscus para café-da- 
  manhã, almoço, jantar e snack.
 
· Dois restaurantes à la carte, caribenho,  

situados na praia, com especialidades em 
comida internacional e caribenha e um 
Italiano localizado no pátio espanhol com 
especialidade em comida italiana.
· Dois Snack Bar na piscina principal e na  
  praia.
· Três Bares: Palmar na piscina principal,  
  Ceiba na piscina pequena e Caracol, que  
  está situado na praia.
· Salão de convenções Vistamar, situado  
  na praia, com capacidade para 400  
  pessoas e que permite ser dividido em duas  
  salas, La Matica e Los Pinos, que podem ser  
  decoradas e organizadas de acordo com  
  suas necessidades.
· Discoteca Meeting Point, situada na praia;  
  o ponto de encontro para os jovens e os não  
  tão jovens.

 SERVIÇOS 

· Serviços de lavanderia (com custo adicional).
· Recepção 24 horas.
· Serviço de telefone e Internet (com custo  
  adicional).
· Câmbio de divisas.
· Teatro para shows noturnos.
· Miniclube para crianças de 4 a 12 anos.
· 2 piscinas com divisão para crianças.
· Pacotes especiais para casamentos (com  
  custo adicional).
· Atendimento médico 24 horas (com custo  
  adicional).
· Shopping Center.
· Massagens (com custo adicional).
· Babysitter (com custo adicional).

 TUDO INCLUÍDO 

O regime Tudo Incluído do hotel BelleVue 
Dominican Bay oferece:

· Todas as refeições (Café-da-manhã estilo  
  Buffet, Almoço estilo Buffet e Jantar Buffet à la  
  carte).
· Bebidas nacionais.
· Internacionais (com custo adicional).
· Drinks (a partir das 10:00 horas da manhã).
· Snacks.

 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 

No hotel:
· Discoteca das 23h às 2h.
· Aulas de dança.
· Aeróbica e hidroginástica.
· 2 quadras de tênis.
· Jogos de mesa.
· Bilhar (com custo adicional).
· Diversão noturna.
· Jogos e concursos na piscina e na praia.
· Bocha.
· Tiro com arco.
· Snorkeling.
· Atividades aquáticas não motorizadas.
· Aulas de merengue e bachata à noite na  
  discoteca situada na praia.

Na área (com custo adicional):
· Academia
· Spa
· Atividades motorizadas
· Bancos, supermercados
· Campos de golfe
· Passeios a cavalo e mergulho com cilindro

RESERVAS

Categoria: 3 estrelas
Temporada: Aberto o ano todo
Localização: A 300 m da praia de 
Boca Chica, 35 km de Santo Domingo 
e a 15 km do aeroporto de Santo 
Domingo (SDQ).
Endereço: Calle Juan Bautista Vicini Esq. 
20 Diciembre · Boca Chica, República 
Dominicana
Telefone: +(1) 809 412 06 87
Fax: +(1) 809 412 06 87
Cartões de crédito aceitos: Carte 
Blanche, Diners Club, Discover Club, 
Mastercard, Visa, ATH e Maestro

Espanha: +(34) 902 100 655
Alemanha: +4402034995174
Alemania: +4989244432982
Resto de Europa: +34 971 436 387
reservas.dominicanbay@bellevue-resorts.com
www.bluebayresorts.com

Siga-nos em:

TUDO INCLUÍDO


