
  

Hotel Catalonia Royal La Romana ***** 
Resort, Spaherwood Dreams Resort ***** 

W W W . FO RT . C Z/ BR ID GE  Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Termín a cena s all inclusive 

Odlet 13.2.2023, cena za osobu  

Dvoulůžkový pokoj, 1 týden 48 820 Kč 

Aktuální ceny jsou na stránkách ČEDOK.  
Př í platek za dalš í  tý den je 23 820 Kč . Za př í patek je moz -
nošt zajiš te ní  češtý ve tř í de  Přemium nebo Bušinešš. 
Je moz ný  i pobýt v hotelu Catalonia Baýahibe, 4* č a šti to-
hoto hotelu, še špoleč ný mi řeštauřačemi, baze ný a pla z í . 
Cena za tý den je 42 699 Kč  a dalš í  tý den za +18 270Kč . 

V zimě  
do Karibiku 

Hotel Catalonia 
Royal La Romana 

***** 
Luxušní  dovolena  all inčlušive 
v Dominika nške  řepubliče v 5* ho-
telu. Hotel še načha zí  v Kařibške  
č a šti oštřova, v oblašti Baýahibe. 
Letiš te  je vzda lene  72 km. Př í řodní  
řezeřvače, oštřov Saona, je vzda -
lena  lodí  30 minut. Golfove  hř iš te  
Catalonia Cařibe Golf Club še na-
čha zí  50 minut jí zdý od hotelu. 
 

Za jezd objedna va m u CK C EDOK. 

Přímý let Boeing 787-9 
Dreamliner: 
13.2.2023:  
Přaha 12:55 – Punta Cana 17:35 
21.2.2023, přo 2 tý dný 28.2.2023: 
Punta Cana 19:15, Přaha 11:15. 

• Hotel še načha zí  v přvní  linii u křa šne  pí šeč ne  pla z e Ka-
řibške ho moř e; leha tka, šluneč ní ký a ošuš ký jšou na 
pla z i zdařma. Baze n š bařem, baze n š ví ř ivkou. WiFi 
zdařma v čele m hotelu. 

• All inčlušive zahřnuje šní dane , obe dý a več eř e fořmou 
bufetu, obč eřštvení  be hem dne, nealkoholičke  a alkoho-
ličke  na poje mí štní  vý řobý. 6 řeštauřačí  a 3 bařý.  

• Hošte  mohou výuz í vat za zemí  a řeštauřače vedlej-
š í ho hotelu Catalonia Baýahibe. 

• Třadič ní  odpolední  př edna š ký na libovolna  břidz ova   
te mata.  

• Budeme hřa t, ale hřaní  nebude nijak ořganizovane . 


