
Рибалка в Атлантичному океані :: Домініканська республіка, груповий тур 
 
8 днів – 1518 доларів 
Пунта-Кана – Баваро – Санто-Домінго або острів Саона (на вибір) – Пунта-Кана 
 
У вартість входить 

Трансфери в день прильоту/вильоту; 
Проживання в обраних готелях 4-5*; за системою «все 
включено», план харчування AI 

Екскурсії в супроводі кваліфікованого гіда; 
Обіди, перекуси, напої на екскурсіях за програмою; 
Вхідні квитки в музеї, національні парки; 

3 дні риболовлі-тролінг в Атлантичному океані; по 6 годин; на 
борту включені напої та закуски 
Медстраховка, туристичні податки. 

У вартість не входить 

Міжнародний авіапереліт; орієнтовно 900-1100 USD за 1 
особу; клас економ, з багажем і харчуванням 
Факультативні екскурсії, які не включені в програму; 

Супровід гіда на рибалці; 25 USD/особа/день 
Додаткові дні риболовлі; залежить від кількості охочих 
Харчування і напої, не включені в програму; 

Чайові водіям, гідам, екіпажу яхти, особисті витрати; 
Продовження відпочинку в готелі/іншому курорті/іншій країні. 

 
День 1 Пунта-Кана 
Виліт з Києва в Пунта-Кану. Прибуття, зустріч з гідом і трансфер. Розміщення в готелі «все включено» на 
узбережжі Баваро, Атлантичний океан. Вільний час. 
 
День 2 Пунта-Кана 
Вільний день. Зустріч з інструктором у готелі. Рекомендуємо вибрати один із факультативів (за додаткову 
плату). 
 
День 3-5 Риболовля 
Ранній сніданок у готелі. Виїзд до посадки на яхту на комфортабельному трансфері. Чартер рибалка-тролінг 
в Атлантиці, 6 годин. Повернення в готель. Вільний час для пляжу і відпочинку. 
 
День 6 Санто-Домінго / Острів Саона 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію на цілий день у супроводі кваліфікованого гіда. На вибір: 
– Історичний тур до столиці Домініканської Республіки – Санто-Домінго. Автобусний та пішохідний тур. 
Столиця Домінікани – перше місто Америки. Печера Трес Охос; Старе місто (ЮНЕСКО): Будинок Дієго 
Колумба, Національний Пантеон, перша вулиця Америки Лас Дамас, перший кафедральний собор Нового 
Світу; маяк Христофора Колумба. Обід, вхідні квитки включені. 
– Острів Саона на цілий день. 
Переїзд на Карибське море. Морська прогулянка на швидкісному човні і вітрильному катамарані по 
Південно-Східному Національному парку. Плавання в «натуральному басейні» – піщаній мілині посеред 
моря, відпочинок на райській Саоні. Обід, напої, вхідні квитки, анімація включені. 
 
День 7 Пунта-Кана 
Вільний день. Рекомендуємо вибрати один із факультативів (за додаткову плату). 
 
День 8 Пунта-Кана 
Виїзд з готелю в аеропорт Пунта-Кани або продовження відпочинку. Вечірній виліт до Києва. Прибуття на 
наступний день. 
 
Додаткова інформація 
*У програмі можливі незначні зміни. 
Бронювання туру: мінімум за 7 днів до вильоту за наявності місць. Група 4-8 осіб. 
Продовження: можливо додати ночі в готелі Пунта-Кани, додати екскурсії, полетіти на сусідні острови. 


