Почивка в Доминикана

9 дни / 7 нощувки
Полет
София - Мадрид
Мадрид – Пунта Кана
Пунта Кана - Мадрид
Мадрид – София
Период на пътуването

Полети
Излита / час
Полета не е включен
в програмата
16:00
20:10
Полета не е включен
в програмата
Настаняване
Двойна стая

Каца / час
Полета не е включен
в програмата
18:40
10:25
Полета не е включен
в програмата
Дете до 12 години и
двама възрастни

8 – 16 април 2029
година

2469 лева

На запитване

Туристическа програма
ДЕН 1
Полет София – Мадрид (не е включен в цената, избор между няколко
авиокомпании). Излитане от Мадрид в 16.00 часа, кацане в Пунта Кана в 18.40 часа.
Трансфер до избрания хотел в курорта Плая Баваро и настаняване. Нощувка
ДЕН 2
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Екскурзия до остров Саона. Ще отидем до най-красивия и великолепен
остров на Доминиканската република: Саона. След кратка навигация ще спрем за
гмуркане с шнорхел. Ще продължим да плаваме и ще спрем в естествения басейн,
където водата достига до кръста ни, а там ще се насладим на традиционния коктейл
"Куба либре". Можете също така да правите снимки с морски звезди. На острова
има включен обяд и можем да се насладим на прекрасния плаж, където природата
предлага най-красивите си цветове. Място, заобиколено от кристално чисти води и
бял
пясък,
истински
рай
на
земята.
Не забравяй да вземеш: удобни дрехи, слънцезащитен крем, хавлия, слънчеви очила,
шапка и бански.
Нощувка.
ДЕН 3
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Разходка с бъги или АТВ. Потопете се в тази забавна и интересна
екскурзия, като карате бъгита или АТВ-та по специално проектиран маршрут,
който отвежда
участниците да

видят вътрешността на острова, богатата му природна красота и неговото население.
Нощувка.
ДЕН 4
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Supreme safari. Насладете се на Доминикана в нашите супер големи
камиони тип сафари, безопасни и комфортни с нашата екскурзия SUPREME
SAFARI. Ще минем през планини и реки, ще посетим плантации със захарна
тръстика, кафе и какао. Изпийте чаша кафе и шоколад приготвени по естествен
начин в планината, и вдигнете тост с MAMAJUANA. Ще посетите базиликата на
Дева Мария от Алтаграсия, ще се разходим из града откъдето ни се представя
панорамна гледка към общинския пазар. свободно време за плуване в река от
кристално чисти води, а после продължаваме към ранчото, за да имаме възможност
да се отпуснем и да се насладим на вкусен типичен доминикански обяд. Най-накрая,
обиколката приключва с посещение на девствената плажна ивица Ел МАКАО,
свободно време, възможност за сърф или просто за релакс под Карибското слънцето
с бира или Куба либре в ръка. Нощувка.
ДЕН 5
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Bavaro Splash. Вижте най-красивите плажове, карайки срещу вятъра и
вълните и се подгответе за едно невероятно преживяване, наречено Snuba: това е
дейност подходяща за всеки, чрез която бихте могли да изследвате морския живот
от съвсем различна гледна точка.
ДЕН 6
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Коко Бонго. Коко Бонго е прекрасно място за прекарване на нощта след
великолепен слънчев ден на красивите плажове на Пунта Кана, Баваро или Кап
Кана. Там ще имате възможост да
видите

невероятните представления на живо, които комбинират кино, театър, мюзикъл,
дискотека, видео, акробатика, актьори, публика и изненади. Нощният клуб Коко
Бонго със своите три терасовидни нива изпъква още при влизането в новия площад
Downtown. Видим е дори от покрайнините като се отличава с характерната си
конструкция от 4 016 квадратни метра, от които 535 са за публиката. Шоуто се
характеризира със светлинните си ефекти и безупречен звук, както и с прецизността
на музикалните изпълнения и прожектираните образи. В допълнение към
предлаганите напитки и атмосфера на веселие и музика, ще останете изумени от
театралното шоу, което ще видите, представляващо мюзикъли, които напомнят за
Бродуей и Лас Вегас.
ДЕН 7
Пунта Кана
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.
Опция: Dolphin Island Royal - почти един час забавление в кристално чисти води:
ще бъдете поздравени за добре дошли от нашите делфини с официално
ръкостискане, ще изпълнят маневрата, наречена "foot push" или теглене с гръбната
перка, теглене с коремната перка, скокове и акробатика, целувки, пляскане, пеене и
безкрайни незабравими преживявания.
ДЕН 8
Пунта Кана – Мадрид
Закуска. Освобождаване на стаите до 12 часа. Свободно време за плаж и
развлечения до часа на трансфера. Трансфер до летището и полет за Мадрид в 20.10
часа.
ДЕН 9
Мадрид – София
Кацане в Мадрид в 10.25 часа. Полет Мадрид – София (не е включен в цената, избор
между няколко авиокомпании).

Цената включва:
*/ Самолетен билет Мадрид-Пунта Кана-Мадрид;
* Летищни такси (в размер на 160 евро);
* Чекиран багаж 23 кг и ръчен багаж 10 кг;
* 7 нощувки на all inclusive в избрания хотел;
* Трансфери летище-хотел-летище;
* Посрещане на български език на летището в Пунта Кана ;
* Входна такса за Доминикана;
* Медицинска застраховка с покритие 3500 евро от Inter Mondial

Цената не включва:
* Самолетен билет София-Мадрид-София – съдействаме за резервацията, има
варианти с няколко авиокомпании;
* Транзитни нощувки в Мадрид (ако разписанието налага такива) –
предлагаме хотели до летището с безплатен шатъл или в центъра;
* Такса при напускане на страната – 20 USD / 35 лева (заплаща се на
летището);
* Допълнителни екскурзии;
* Медицинска застраховка с по-високо покритие – по желание;
* Застраховка "Отмяна на пътуване" на стойност между 1,50% и 2,70% от
стойността на пакета, в зависимост от продължителността на периода до
началото на пътуването

Допълнителни екскурзии:
Buggies
Възрастен: 128 лв
Дете: 128 лв
Потопете се в
тази забавна и

интересна екскурзия, като карате бъгита или АТВ-та по специално проектиран
маршрут, който отвежда участниците да видят вътрешността на острова, богатата му
природна красота и неговото население. Забавната разходка, пресичаща тесни
пътеки с екзотични пейзажи и малки градове, ще ви отведе до впечатляваща пещера,
където ще можете да се изкъпете в подземна сладка река. За да продължите с това
приключение, ще се отправим към отличен плаж, където можете да се насладите на
кристално чистите води или просто да се отпуснете под палмовите дървета. За да
завършим това голямо карибско приключение, ще посетим едно интересно ранчо,
където местните фермери ще ни покажат и ще ни разкажат за най-характерните
продукти на доминиканското селско стопанство: кафе, какао и тютюн. По време на
училищния сезон ще можете да посетите и селскостопанското начално училище,
което се спонсорира от този вид обиколки.
Не забравяй да вземеш: Спортни дрехи,удобни дрехи, камера, слънцезащитен крем и
хавлия.
Включва: трансфер с камион тип сафри, екскурзовод,предпазни каски, вода и
снаксове.
Времетраене: приблизително 3 часа
Цените са ориентировъчни.

Остров Саона
Възрастен: 153 лв
Дете: 153 лв
Потегляйки от пристанище Баяибе с катамаран / лодка, при всички мерки за
сигурност и придружени от водачи, ще отидем до най-красивия и великолепен
остров на Доминиканската република: Саона. След кратка навигация ще спрем за
гмуркане с шнорхел. Ще продължим да плаваме и ще спрем в естествения басейн,
където водата достига до кръста ни, а там ще се насладим на традиционния коктейл
"Куба либре". Можете също така да правите снимки с морски звезди. На острова
има включен обяд и можем да се насладим на прекрасния плаж, където природата
предлага най-красивите си цветове. Място, заобиколено от кристално чисти води и
бял пясък, истински рай на земята.
Не забравяй да вземеш: Удобни дрехи,слънцезащитен крем,хавлия,слънчеви
очила,шапка и бански.
Включва:

трансфер с автобус с климатик, официален екскурзовод,30 мин шнорхел,обяд тип
шведска маса с напитки (кока кола,спрайт,бира,ром,вода). Отиване с бърза лодка и
връщане с катамаран.
На въщане към хотела 30 мин шопинг.

Supreme Safari
Възрастен: 153 лв
Дете: 153 лв
Елате с нас, за да се насладите и да откриете Доминиканската Република в нашите
супер големи камиони тип сафари, безопасни и комфортни с нашата екскурзия
SUPREME SAFARI. Официален екскурзовод, барман и шофьор. Ще минем през
планини и реки, ще посетим плантации със захарна тръстика, кафе и какао. Изпийте
чаша кафе и шоколад приготвени по естествен начин в планината, и вдигнете тост с
MAMAJUANA; Също така ще опитаме различни видове тропически сезонни
плодове. Ще посетим селско училище, където в клас ще научим за образователната
система, а след това ще посетим най-важният град на изток, град HIGUEY. Ще
посетите базиликата на Дева Мария от Алтаграсия, ще се разходим из града
откъдето ни се представя панорамна гледка към общинския пазар. Ще посетим
частно ранчо, където можем да се отдадем на конна езда. След това ни очаква
свободно време за плуване в река от кристално чисти води, а после продължаваме
към ранчото, за да имаме възможност да се отпуснем и да се насладим на вкусен
типичен доминикански обяд. Най-накрая, обиколката приключва с посещение на
девствената плажна ивица Ел МАКАО, свободно време, възможност за сърф или
просто за релакс под Карибското слънцето с бира или Куба либре в ръка.
Не забравяй да вземеш: Удобни дрехи,слънцезащитен крем,хавлия и пари.
Включва: трансфер,вода,безалкохолни и алкохолни напитки,туристически
екскурзовод и посещени на катедралата Nuestra Señora Altagracia.
Времетраене: приблизително 8 часа.

Санто Доминго
Възрастен: 162 лв
Дете: 162 лв
Столица на Доминиканската република, това е първият град, основан от европейци в
Америка. Името се дължи на факта, че тази част на града е основана от испанските
колонизатори, град събрал историческото минало на новия свят, с различни обекти,
построени от испанците по време на колониалния период, като улица Лас Дамас и
първата катедрала на новия свят. Можете да посетите столичната катедрала Санта
Мария де ла Енкарнасион. Разходете се из Музея на Кралските къщи, преди това
президентски дворец и посетете Алкасар де Колон, който отвежда посетителите до
епохата на първите завоеватели. Пешеходната улица, известна като "Атарасана", е
първата търговска улица на Америките. На морския бряг на Санто Доминго можете
да оцените красотата на Карибско море, модерни сгради като Двореца на изящните
изкуства, Националния театър и Президентския дворец, както и да се насладите на
вкусен обяд в престижен местен ресторант.
Не забравяй да вземеш: Удобни дрехи,слънцезащитен крем. Жените трябва да са с
покрити рамене и крака при посещението на Катедралата
Включва: трансфер с автобус с климатик,официален екскурзовод,вход в Музея и
Катедралата,обяд тип шведска маса,вода,сок,газирана напитка (1 на човек) по време
на обяда.
Времетраене: приблизително 12 часа
Цените са ориентировъчни.

Bavaro Splash
Възрастен: 185 лв
Дете: 185 лв
Aдреналин и приключения с Bávaro Splash, управлявайки своя собствена
високоскоростна моторна лодка в стила на Джеймс Бонд. Вижте най-красивите
плажове, карайки срещу вятъра и вълните и се подгответе за едно невероятно
преживяване, наречено Snuba: това е дейност подходяща за всеки, чрез която бихте
могли да изследвате морския живот от съвсем различна гледна точка.
Нашите места
под

морето са на ваше разположение, на тях ще можете да седнете, да се отпуснете и да
направите толкова снимки, колкото пожелаете. Пригответе се да наблюдавате найкрасивят коралов риф в околностите и страхотно разнообразие от различни
многоцветни риби. Ще има също така гмуркане с шнорхел на разположение на
всички. Bávaro splash е полудневна екскурзия, която се състои от 3 различни
дейности. Събират се 3 различни групи, идентифицирани с цветни гривни. При
пристигането първата група е поканена да участва в нашата дейност с
високоскоростни моторни лодки. Втората група ще се занимава със snuba дейности,
а третата група ще е практикуващата гмуркане с шнорхел. Всяка дейност трае около
25 минути. Групите се сменят, за да може всяка група да вземе участие във всяка
една от дейностите.
Не забравяй да вземеш: Удобни дрехи,слънцезащитен крем и хавлия
Включва: трансфер ,официален екскурзовод,шноркел,сандвич и свежи
плодове,отворен бар с национални напитки
Времетраене: приблизително 3 часа

Коко Бонго
Възрастен: 185 лв
Дете: 185 лв
Коко Бонго е прекрасно място за прекарване на нощта след великолепен слънчев
ден на красивите плажове на Пунта Кана, Баваро или Кап Кана. Там ще имате
възможост да видите невероятните представления на живо, които комбинират кино,
театър, мюзикъл, дискотека, видео, акробатика, актьори, публика и изненади.
Нощният клуб Коко Бонго със своите три терасовидни нива изпъква още при
влизането в новия площад Downtown. Видим е дори от покрайнините като се
отличава с характерната си конструкция от 4 016 квадратни метра, от които 535 са за
публиката. Шоуто се характеризира със светлинните си ефекти и безупречен звук,
както и с прецизността на музикалните изпълнения и прожектираните образи. В
допълнение към предлаганите напитки и атмосфера на веселие и музика, ще
останете изумени от театралното шоу, което ще видите, представляващо мюзикъли,
които напомнят за Бродуей и Лас Вегас.
Не забравяй да вземеш: Удобни дрехи

Включва: трансфер с бус
Времетраене: приблизително 5 часа

