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Majestic Mirage | All inclusive |
Punta Cana

18.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage
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Majestic Mirage er et fantastisk 5-stjernet luksusresort på Playa
Bávaro stranden i Punta Cana. Resortet er til jer, der leder efter
de højeste standarder af kvalitet foruden et sofistikeret og
luksuriøst udvalg af faciliteter. Dette udsøgte feriested tilbyder
indkvartering i rummelige og eksklusive suiter med butlerservice,
24/7 roomservice og omfattende menuer med førsteklasses mad
og førsteklasses drikkevarer.
Resortet består af fem eksklusive bygninger kun for voksne
(Mirage Club 18+) og to bygninger for børnefamilier på Family
Club. Alle gæster på resortet har mulighed for at benytte sig af
resortets faciliteter og tjenester såsom 'a la carte' restauranter,
underholdning med levende musik, ubegrænset gratis golf og
meget mere. Ordene 'raffinement' og 'luksus' giver en perfekt
beskrivelse af Majestic Mirage, der er en eksklusiv oplevelse for
alle aldre.

All inclusive

Stort lukket område for 'adult only'

Familievenlig ferieoplevelse

Caribisk stemning på lækker strand

Kids Club for de mindste



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark-Punta
Cana
Der er afrejse fra Danmark til Punta Cana i Den
Dominikanske Republik. Der vil være et flyskifte
undervejs.

Efter ankomst til Punta Cana bliver I kørt til resortet med
privat transfer.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet og 'all
inclusive' på resortet
Overnatning: Majestic Mirage

Dag 2-7/12: Ophold på
Majestic Mirage
Nyd dagene på Majestic Mirage, der udover afslapning

på den tropiske sandstrand eller ved poolen også byder
på spændende aktiviteter, de fleste inkluderede, og god
underholdning.

Majestic Spa tilbyder en afslappende atmosfære med en
blanding af krops- og sundhedsbehandlinger. Det er et af
områdets mest komplette kurbade. Massageområdet er
smukt indrettet i rummelige værelser, hvor der tilbydes
en omfattende menu af massagebehandlinger. Spaen
inkluderer sauna, turkiske bade og en kæmpe jacuzzi
med varme og kolde områder.

Fitnesscenteret er udstyret med løbebånd, spinning
cykler, vægte og træningsmaskiner. Der tilbydes
spinning og yoga hold og latinske dansekurser. Der er
ikke adgang til fitnesscenteret for børn under 16 år.

Golf inkluderer ubegrænset og gratis 'green fee' når man
bor på Majestic Mirage. Punta Blanca golfbane er
designet af Nick Price og ligger blot 5 minutter i golfvogn
fra resortets indgang. Golfbolde og transfer fra resortet
er inkluderet, mens det koster ekstra for leje af golfvogn
og golfkøller.



Café Español | Majestic Mirage
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Kids Club tilbyder en bred vifte af underholdning til børn,
der inkluderer swimmingpool, sportsspil, Nintendo,
børnediskotek og film.

Har I brug for en dag uden for resortet er det let at lave
en dagsudflugt til naturparken Los Haitises og øerne
Saona og Catalina. Ønsker I at lære mere om den lokale
kultur, kan en tur til Altos de Chavon i La Romana eller
hovedstaden Santo Domingo være et ideelt valg.

Måltider inkluderet: 'All inclusive' på resortet
Overnatning: Majestic Mirage

Dag 8/13: Afrejse fra
Punta Cana
I bliver transporteret tilbage til lufthavnen med privat
transfer, hvorfra rejsen går tilbage til Danmark. Der vil
være et flyskifte på vejen tilbage.

Måltider inkluderet: 'All inclusive' på resortet /
Forplejning ombord på flyet

Dag 9/14: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Indkvartering på Majestic
Mirage
Indkvarteringen på Majestic Mirage er delt op i to
områder. Majestic Mirage for familierne og Elegance
Club som kun er for voksne.

Family Club (familievenlig)

1 værelses suite med jacuzzi har en lounge adskilt fra
det store soveværelse og udendørs jacuzzi med udsigt til
swimmingpoolen. De 93 kvm store suiter er med badekar
og enten en stor king-size seng eller 2 dobbeltsenge,
hvilket giver plads for op til 4 gæster.

Sky View Suite med jacuzzi er en 2 etagers suite på 93
kvm beliggende på 4. sal med jacuzzi på tagterrassen.
Den er udstyret med en stor kingsize seng med plads til 2
personer.



Casino | Majestic Mirage
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Family Suite med jacuzzi er en 95 kvm stor familiesuite
for op til 6 personer. Suiten er udstyret med udendørs
jacuzzi, 2 badeværelser, et soveværelse med en stor
king-size seng og en lounge med en sofaseng og 2
enkeltsenge.

Swim Up Junior Suite med jacuzzi ligger på stueplan med
udsigt og direkte adgang til swimmingpoolen. Den 93
kvm store suite er udstyret med udendørs jacuzzi og
sengeplads til op til 4 personger.

Mirage Club (Adult only)

1 værelses suite med jacuzzi har en lounge adskilt fra
det store soveværelse og udendørs jacuzzi med udsigt til
swimmingpoolen. Den 93 kvm store suite er med
badekar og enten en stor king-size seng eller 2
dobbeltsenge, hvilket giver plads for op til 4 gæster.

Sky View Suite er en 2 etagers suite på 93 kvm med
udendørs jacuzzi på tagterrassen. Den er udstyret med
en stor kingsize seng med plads til 2 personer.

Swim Up Junior Suite ligger på stueplan med en lille
privat have, hvor der er en udendørs jacuzzi og direkte
adgang til swimmingpoolen. Den 93 kvm store suite har
en stor 'king size' dobbeltseng eller 2 almindelige
dobbeltsenge med plads til 4 personer.

Ocean View Suite med jacuzzi har en lounge adskilt fra
det store soveværelse og udendørs jacuzzi med

havudsigt. Den 93 kvm store suite er med badekar og
enten en stor king-size seng eller 2 dobbeltsenge, hvilket
giver plads for op til 4 gæster.

Restauranter på Majestic
Mirage
Majestic Elegance har 8 restauranter med
smagsoplevelser i høj kvalitet. Der er dress code på alle
restauranterne.

The Marketplace er resortets hovedbuffet med et stort
udvalg af internationalt mad og pizzaer. Restauranten er
åben for morgenmad, frokost og middag.

Seaside er en udendørs strandrestaurant med
spektakulær havudsigt, der tilbyder kontinental
morgenmad, frokostbuffet og a la carte middag med
speciale i fisk og skaldyr.

Kabuki er et japansk køkken et bredt udvalg af sushi og 9
teppanyaki-borde.

Don Jaume Steakhouse serverer de bedste stykker af
oksekød importeret fra USA og Argentina i selskab med
fremragende vine. Det hele nydes i hyggelig, sofistikeret
argentinsk stil.

L'Essence Restaurant er en eksklusiv gourmetrestaurant



Don Jaume Steakhouse | Majestic Mirage
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inspireret af "Nouvelle Cuisine". Her tilbereder kokken
specialiteter til tonerne fra pianisten. Der er kun adgang
for personer over 12 år og bordreservation er påkrævet.

La Rinascita er en italiensk a la carte restaurant med en
Martini-bar. Den er kun åben for gæster i Mirage Club
(adult only) for morgenmad og frokost.

Draft Sport Bar har et amerikansk køkken, der er åben
døgnet rundt. Restauranten er åben for spisning på
stedet til morgenmad og frokost.

Café Español er den lokale kaffebar åbent hele dagen for
spisning hele dagen frem til midnat.

All Inclusive - hvad er
inkluderet
All inclusive på Majestic Mirage er gældende alle døgnets
24 timer og inkluderer:

Morgenbuffet, frokost og à la carte-middag på en
af ??de 6 restauranter
Udvalg af premium drinks på de 11 barer inklusive
live musik i Plaza Bar og live klaver i Lobby Bar

Adgang til Sportsbar, kasino og Cocos Disco på
Caribbean Street
Roomservice kl. 7-24
Minibar med vand, læskedrikke og øl, der opfyldes
dagligt
Ikke-motoriseret vandsport, herunder kajakker,
windsurfing, katamaran, snorkling, pedalbåde og
sejlads
Indledende dykningsdemonstration i poolen
Brug af tennisbaner og fitnesscenter
Adgang til Splash Kids Club på Majestic Colonial (5
minutters gang fra resortet) for børn i alderen 3-14
år fra kl. 9 til 18 hver dag
Daglige aktiviteter og aftenunderholdning
Alle aktuelle hotelskatter, drikkepenge og
servicegebyrer
1 gratis golfrunde pr. voksen for hver 5
overnatninger (2 golfrunder pr. 5 overnatninger
ved ophold i Elegance Club) - Gælder ikke ved
ophold i Junior Suite med Jacuzzi
Transfer mellem resort og golfbane

Mirage Club | 'Adult only'
Majestic Mirage har et særligt aflukket område, hvor der
kun er adgang for gæster der er fyldt 18 år. Området er
afgrænset fra familieområdet med et naturligt hegn og
inkluderer Mirage Club suiter samt en lang række
faciliteter og fordele, som kun gæster i Mirage Club



Sports Bar | Majestic Mirage
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suiterne har adgang til:

8 swimmingpools med store Bali-senge
Eget strandområde med Bali-senge
Eget området til check-in
Mulighed for gratis at tjekke ud sent, hvis suiten er
ledig til det
Eksklusiv adgang til Il Botaccio Restaurant, hvor
der serveres morgenmad og frokost a la carte
2 VIP lounges med bibliotek, spil og computer
24 timers room service
Adgang til 16 barer, hvoraf 5 kun er for voksne
Butler service under opholdet
Overraskelse i suiten
Strandhåndklæder i suiten
Menu af forskellige hovedpuder
Badekåbe og badesandaler i suiten
Nespresso-maskine i suiten



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i delt 1 værelses suite med
jacuzzi

9 dage i Family Club
24.298,00 DKK

9 dage "Adult only"
24.298,00 DKK

14 dage i Family Club
33.598,00 DKK

14dage Adult Only
33.598,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i delt 1 værelses suite med
jacuzzi

9 dage i Family Club
26.598,00 DKK

9 dage "Adult only"
26.598,00 DKK

14 dage i Family Club
35.898,00 DKK

14 dage "Adult only"
35.898,00 DKK

Rejseperiode November-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i delt 1 værelses
suite med jacuzzi

9 dage i Family Club
22.998,00 DKK

9 dage "Adult only"
22.998,00 DKK

14 dage i Family Club
31.598,00 DKK

14 dage "Adult only"
31.598,00 DKK

Rejseperiode Januar  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i delt 1 værelses suite med
jacuzzi

9 dage i Family Club
28.198,00 DKK

9 dage "Adult only"
28.198,00 DKK

14 dage i Family Club
40.198,00 DKK

14 dage "Adult only"
40.198,00 DKK
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Rejseperiode Februar-april  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i delt 1 værelses suite med
jacuzzi

9 dage i Family Club
28.198,00 DKK

9 dage "Adult only"
28.198,00 DKK

14 dage i Family Club
40.198,00 DKK

14 dage "Adult only"
40.198,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Privat lufthavnstransfer

7eller 12 nætter på Majestic Mirage

All inclusive

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/caribien/den-dominikanske-republik/punta-cana/majestic-mirage-92505?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/den-dominikanske-republik/punta-cana/majestic-mirage-92505%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

