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G R A N D  P U N TA  C A N A

PUNTA CANA - DOMINICAN REPUBLIC



O hotel  BlueBay Grand Punta Cana***** 
está na região mais cobiçada da República 
Dominicana, no belo litoral de Punta Cana, 
em Cabeza de Toro que é uma aldeia de 
pescadores próxima ao Aeroporto Internacional 
de Punta Cana.

   APARTAMENTOS 

BlueBay Grand Punta Cana***** é um moderno 
estabelecimento com 156 suítes preparadas 
para a nova geração de clientes. Possui 
vários tipos de apartamentos, projetados de 
acordo com as necessidades de cada cliente, 
todos eles completamente equipados: Junior 
Suítes, Suítes familiares de dois quartos, 
Suítes familiares de três quartos e Penthouse..

Junior Suite: possuem uma cama king-size ou 
duas camas de casal, sofá-cama, uma área de 
descanso com amenities para negócios e um 
espaçoso banheiro com chuveiro que simula 
gotas de chuva. Estão equipadas com uma 
TV de 42 polegadas, Wi-Fi, telefone, cafeteira, 
frigobar e cofre.. 

Masters Suite: com capacidade para três 
pessoas, as quatro Master Suítes existentes 
contam com uma cama king-size, dois 
banheiros, um sofá-cama, sala de estar 
contemporânea e uma ampla varanda com 
jacuzzi privado. Os banheiros estão decorados 
com tons neutros, elegantes mosaicos 
espanhóis e bancada de mármore, assim 
como chuveiros que simulam gotas de chuva 
e luxuosos acessórios.

Penthouse: opossui magníficas vistas 
e dá para a parte externa do complexo. 
Possui cama king-size, uma ampla varanda 

mobiliada, jacuzzi privado ao ar livre, sala de estar 
independente e banheiro completo. Completam 
a suíte outros equipamentos como TV HD de tela 
plana de 42 polegadas, cafeteira, frigobar e cofre.

Suítes familiares de dois quartos: dispõem de um 
quarto principal e outro secundário, ideal para 
escapadas em família. Estão equipadas com uma 
ampla sala de estar com vista para a piscina ou para 
o mar, TV de tela plana de 52 polegadas. Possui 
ainda cozinha, máquina de lavar e secar roupa e 
varanda com mesa de jantar seis lugares.

O quarto principal conta com uma cama queen-size 
ou king-size e banheiro com duas pias, cofre e TV 
de tela plana de 42 polegadas. O segundo quarto 
possui uma cama king-size ou queen-size e um 
banheiro.

Suítes familiares de três quartos: possuem três 
quartos, um quarto principal e dois quartos 
secundários. Varanda extragrande com sala de 
jantar com mesa de 6 lugares e sala de estar com 
vista para a piscina. Máquina de lavar e secar roupa.

O quarto principal conta com uma cama queen-size 
ou king-size e banheiro de mármore com duas pias, 
cofre e TV de 42 polegadas. Os outros dois quartos 
estão equipados com cama king-size ou queen-size 
e um banheiro comum. 

    INSTALAÇÕES 

· Academia
· Namasté Spa e sauna  (com custo adicional)
· Duas piscinas externas

   GASTRONOMIA 

Selección de restaurantes:

· Blue Wave Restaurant&Grill (cozinha      
  internacional)
· La caracola restaurant (cozinha internacional)
· Sur Le Mer restaurant (cozinha criativa 
mediterrânea)
Bares:
· Blue Wave Bar 
· Zumbar
· On the Rocks Bar & Lounge

    SERVIÇOS 

Sem custo adicional:
· Serviço diário de limpeza dos apartamentos
· Cofre
· Wi-Fi

Com custo adicional:
· Serviço de refeição na suíte
· Vinhos de etiqueta Premium
· Serviço de quarto 24 horas
· Serviço de passar roupas
· Serviço de limpeza a seco
· Serviço de lavanderia
· Aluguel de carros

    ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE   
 LAZER 

Sem custo adicional:
· Diversão noturna
· Clube infantil

Com custo adicional:
· Campo de golfe
· Aulas de yoga
· Bávaro Adventure Park
· Dolphin Explorer
· Parque de Los Manatíes
· Clube de Golfe La Cana

Espanha: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemanha: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 437 266

Reservas: booking@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

pRESERVAS

Categoria: 5 estrelas
Temporada: Aberto o ano todo
Localização: A apenas 15 minutos 
do Aeroporto Internacional de Punta 
Cana (PUJ). Rodeado de maravilhosas 
praias e próximo a interessantes pontos 
turísticos como o Dolphin Explorer, o 
parque de Los Manatíes e o Club de 
Golfe La Cana.
Endereço: Carretera Cabeza de 
Toro, Punta Cana. 23000 · República 
Dominicana.
Telefone: +(1) 809 468 2583
Cartões de crédito aceitos:
American Express, VISA e Mastercard


