
Мар і Тьєрра : Море та Земля. Домініканська республіка 
1178$USD, 7 днів 
 
Пунта-Кана – Санто-Домінго – Баваро – Самана – Санта-Барбара – острів Кайо-Левантадо – Баваро –
 Каса-де-Кампо – Байаібе – острів Саона  –Пунта Кана 
 
Дати: щодня. Тур проводиться при будь-якій кількості учасників. 
Кількість днів програми вказано без урахування +1 дня повернення, у зв'язку зі зміною календарної 
доби в польоті 
Проживання: Пунта Кана (Атлантичне узбережжя) від 7 днів / 6 ночей, готель на вибір. 
Продовження: Можливо продовжити відпочинок до або після туру, додати екскурсії, полетіти на Кубу, 
Гаїті, Ямайку і ін. 
 
У вартість входить 

Трансфер (а/п Пунта Кана) в день прильоту/вильоту 
Проживання та план харчування в обраному готелі; 
Індивідуальне обслуговування представником ТО; 

Екскурсії в супроводі професійного гіда; 
Обіди, перекуси, напої на екскурсіях по програмі -в музеї, 
заповідники, національні парки, шоу Коко Бонго 

Вхідні квитки в музеї, Національні парки; 
Переїзди на комфортабельному автобусі, катерах, 
катамаранах; 

Туристичні податки. 

У вартість не входить 

Міжнародні перельоти - підбір з будь-якого міста 
Медична страховка; близько 1,5 дол./доба 
Трансфери з інших аеропортів; 

Продовження відпочинку в готелі іншому курорті/іншій країні; 
Особисті витрати і покупки; 
Чайові гідам, водіям, провідникам; 

ВІП сервіс - Фаст-трек і ВІП зона в аеропорту, ВІП трансфер та 
інше 
  

Факультативні екскурсії 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Пунта-Кана 
Прибуття в Пунта-Кану. Зустріч з гідом. Трансфер і розміщення в готелі (на вибір). 
Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 2Пунта-Кана 
Сніданок у готелі. Відпочинок. За бажанням, факультативна екскурсія на півдня або цілий день. Ніч у 
готелі. 
 
День 3 Пунта-Кана – Санто-Домінго – Пунта-Кана 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію в м. Санто-Домінго з досвідченим гідом-істориком. Відвідання 
Печер Куева – Трес – Охос. Повернення в Пунта Кану ввечері. Вільний час. Ніч у готлі. 
 
День 4 Пунта-Кана 
Відпочинок. Виїзд на дегустацію і шопінг (займає +/- 2 години, не зобов'язує до покупок). Ніч у готелі. 
 
День 5 Пунта-Кана – Санта-Барбара – Самана - острів Бакарді – Пунта-Кана 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію в заповідник півострова Самана з гідом-провідником. 
Обід — традиційні страви домініканської кухні. Коротка морська прогулянка до острівця Бакарді. 
Повернення в Пунта Кану ввечері. Вільний час. Ніч у готелі. 
*Програма Самана + Кити щорічно з середини січня по кінець березня (25 $ / чол.). 
 
День 6 Пунта-Кана – місто Художніків – острів Саона – Пунта-Кана 
Сніданок у готелі.Виїзд на екскурсію Саона + місто Художників з гидом. Купання у Блакитній Лагуні.  
Повернення в Пунта Кану ввечері. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 7 Пунта-Кана - Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Вільний день. Зворотний виліт або продовження туру. 
Приліт до Києва/Вашего міста (на наступну календарну добу після вильоту +1). Закінчення 
обслуговування. 
 
Додаткова інформація 
* В програмі можливі незначні зміни 
Виконання екскурсійної програми гарантовано, однак порядок екскурсій може бути змінений. 
 
Факультативні екскурсії з Пунта Кани 
 

https://feerie.com.ua/ua/tours/245#nevhodit
http://stage.feeria.ua/sites/default/files/2018-11/Fakultativni%20ekskursii%20Dominikana.xls

