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РИБОЛОВЛЯ
Домініканська республіка. Чартери.



Риболовля
в Атлантичному океані

Т р о л и н г
Кращий спос�б оц�нити всю красу екзотичної Дом�н�канської Республ�ки

та насолодитися морською стих�єю - випробувати себе в спортивн�й
риболовл� в Атлантичному океан�.

Океан�чна риболовля на велику здобич - це мр�я кожного рибалки!

 

Чи готов� випробувати удачу � зловити свого блакитного марлина?

Наша досв�дчена команда орган�зує маршрут п�д сезон лову т�єї чи �ншої
риби, надасть необх�дний �нвентар � наживку для профес�йної спортивної

глибоководної риболовл�.



П у н т а  К а н а .  К а п  К а н а .
А т л а н т и ч н и й  о к е а н
 
Східне узбережжя Домініканської
Республіки вважається ідеальним
місцем для глибoководної
риболовлі і одним із кращих місць
для лову марлинa, дорадо, ваху,
тунця, баракуди і іншої великої
океанічної риби.
Глибоководна рыболовля в
Домінікані є цілорічною
 
Домініканська Республіка
проводить щорічно турніри, а
також країну вибирають для
Чемпіонатів світу зі спортивної
рибної ловлі.

КАЛЕНДАР КЛЬОВУ

 СІЧ  ЛЮТ БЕР  КВІ  ТРА  ЧЕР ЛИП  СЕР ВЕР ЖОВ ЛИС ГРУ

Блакитний марлин

Тунець

Білий марлин

Дорадо

Ваху

Риба вітрильник

Клює Добре Краще Чудово!



Види риб і середовище існування



У ВАРТІСТЬ ЧАРТЕРУ ВКЛЮЧЕНО:
Трансфер (бл. 30 хв, Баваро, Пунта Кана)
Вихід за рифи на 4 (ранок / день), 6, 8, 10 годин
Супровід командою (Екіпаж - англ., Ісп)
Прохолодні напої на борту (алкогольні і
безалкогольні), закуски (4 год) / обід (6,8,10 ч).
Необхідне спорядження та наживка
Туристичні податки і рибальська ліцензія

ДОДАТКОВО МОЖНА ЗАМОВИТИ:
Апгрейд трансферу
Трансфер з іншого регіону
Супровід російськомовним гідом
Напої і закуски на борт
Приготування улову в місцевому ресторанчику

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Медикаменти від нудоти
Чайові команді, гідові, водієві



ALONDRA

Модель: Phoenix 92

Довжина: 34 фути
Мотор: 2x Cummin 6BT 230 HP

СПОРТИВНИЙ ТУР. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Basic-Advanced

на 4, 6 чи 8 годин PUNTA CANA

FIOL

Модель: S Hattera 89

Довжина: 38 фути
Мотор: 2x Caterpillar 383 HP

EMMANUEL

Модель: Silverstone 90

Довжина: 37 фути
Мотор: 2x Caterpillar 450 HP

Спортивна риболовля тролинг у в�дкритому океан�. Ек�паж профес�йний � зац�кавлений в улов�.
Зг�дно з м�сцевими правилами - улов д�стається команд� але може бути викуплений за невеликий гонорар.



ALONDRA

 

4 год: 590 $

6 год: 875 $

8 год: 1100 $

СПОРТИВНИЙ ТУР. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Basic-Advanced

ВАРТІСТЬ  ЧАРТЕРУ BAVARO, PUNTA CANA

FIOL

 

4 год: 630 $

6 год: 925 $

8 год: 1150 $

EMMANUEL

 

4 год: 690 $

6 год: 960 $

8 год: 1220 $

Груповий тур: за бажанням можна приєднатися до групи рибалок: 100 $ - рибалка, 65 $ - спостер�гач



ЩО  ТАКЕ  PRO  РІВЕНЬ?

Неодноразов� перемоги даного ек�пажу � яхти в
р�зних турн�рах, завдяки тактиц� � досв�ду
кап�тана � команди.

Яхта оснащена нов�тньою електрон�кою �
як�сним обладнанням на борту.

 

Чи готов� в�дправитися в океан на р�вн� Pro?

Я Х Т А :  O C E A N  Y A C H T  F L Y B R I D G E

 

Тип: Sportfisher

Р�к випуску: 2004

Довжина: 42 фути
Мотор: 2 х 550 HP

 

СПОРТИВНИЙ ТУР. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Advanced - Professional

на 4,6,8 чи 10 годMARINA CAP CANA



ВАРТІСТЬ ЧАРТЕРУ :

Вихід приблизно на 7 миль від пристані, полювання
на великого Махи, Ваху, а іноді і Марлина.

850 $

З додатковою парою годин ви можете очікувати
ймовірність ще більш вдалого улову: Махи-Махи і
Ваху, Марлин, Вітрильник, Тунець.

1250 $

Чартер на 8 годин рекомендований для більш
витривалих рибалок, для найбільшої ймовірності
вилову великої риби в Атлантиці з дальнім виходом
за рифи.

1600 $

Рекомендована поїздка для безумовних прихильників
Блакитного Марлина. Ми вирушимо в води Макао в
пошуках риби в людський зріст і більше.

2250 $

4 год

6 год

8 год

10 год
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Вся риболовля триває від 4 до 10
годин, з яких кілька годин можна
витратити на пошуки великої риби. Це
справа особистого чинника вдачі.
Команда зробить все можливе, для
того, щоб вилов був максимальним.

На борту будуть запропоновані
напої і закуски. Так само ви

можете замовити у нас доставку
напоїв і взяти на борт все

необхідне. Це не заборонено.

У відкритому океані завжди
великі хвилі, навіть в гарну
погоду. Обов'язково приймайте
таблетки від захитування за
годину до туру, що б це
неймовірне дійство не
перетворилося в лежання на
палубі. І не забувайте про
активність сонця! Обов'язково
використовуйте сонцезахисний
крем високого фактора.

За правилами Спортивної риболовлі
весь улов належить команді. Не тому, що

вони жадібні, а тому, що вам не
дозволять приносити 50-100 кг свіжої

риби в готель. Проте, капітан із
задоволенням продасть вам рибу за

невеликий гонорар і її зможуть
приготувати кухарі в прибережному

ресторанчику. Середня вартість
обслуговування в такому випадку складе

15-20 $ на людину, включаючи
обслуговування, гарнір з рису або
"тостонес" - обсмажених овочевих

бананів, свіжого салату або меню дня.
Обов'язково повідомте заздалегідь про

побажання відзначити риболовлю в
ресторані для завчасного підтвердження

столика.
Гарне завершення дня!

 
Якщо ви ніколи не полювали на

велику рибу із системою тролинг,
пам'ятайте, що вам знадобляться всі
ваші навички рибалки. Приготуйтеся

до серйозної фізичної активності!



Тур Риболовля в Домінікані, 7 ночей

День 1Якщо поєднати риболовлю в Домінікані
з відпочинком в готелі «все включено»
на найпопулярнішому курорті Пунта Кана і
відвідуванням самого першого міста
Америки або морський поїздкою на
райський острів в Карибському морі,
приправити все споконвічно карибським
колоритом, то тур в Домінікану стане
насиченим і повним пригод.
 
Для вас заброньовано три дня виходу на
приватному чартері в Атлантичний океан
на шестигодинну риболовлю тролинг,
включаючи необхідний інвентар, наживку,
спінінги, ліцензію. На борту включені напої
та закуски.
 
Для того, щоб пізнати країну трохи краще,
на вибір включена історична екскурсія в
столицю Домінікани - Санто Домінго -
найперше місто Америки або легка
морська екскурсія на самий райський
острів - Саона, що славиться білосніжними
пляжами, пальмовими гаями і
нескінченними переливами бірюзи
Карибського моря.
 
Ні Хвоста, ні Луски!

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
Вільний день. Зустріч з інструктором в готелі.
Рекомендуємо обрати один з факультативів (додатково).

День 3
Ранній сніданок в готелі. Виїзд на посадку на яхту на
комфортабельному трансфері. Чартер рибалка тролинг в
Атлантиці, 6 годин. Повернення в готель. Вільний час для
пляжу і відпочинку.

День 4
Ранній сніданок в готелі. Виїзд на посадку на яхту на
комфортабельному трансфері. Чартер рибалка тролинг в
Атлантиці, 6 годин. Повернення в готель. Вільний час для
пляжу і відпочинку.

День 5
Ранній сніданок в готелі. Виїзд на посадку на яхту на
комфортабельному трансфері. Чартер рибалка тролинг в
Атлантиці, 6 годин. Повернення в готель. Вільний час для
пляжу і відпочинку.



Тур Риболовля в Домінікані, 7 ночей

День 7
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію на
цілий день у супроводі російськомовного
гіда. На вибір:
 
а) 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.
 
б) 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.

Вільний день. Рекомендуємо обрати один з факультативів
(додатково).

День 8
Виїзд з готелю в аеропорт Пунта Кана або продовження
відпочинку. Вечірній виліт до Києва. Прибуття на наступний
день.
Кінець маршруту.
 
Вартість доп ночей в готелі залежить від дат і готелю
 
* В програмі можливі незначні зміни

День 6

Включено: Не включено:
Трансфери
проживання AI
Екскурсії з гідом
Харчування на екскурсіях
Вхідні білети
3 дня риболовлі Тролинг
Спорядження, паливо
Закуски, напої на яхті
Ліцензія на вилов
Медична страховка
Туристичні податки

Авіапереліт (+/- 900-1100 $)
Факультативні екскурсії
Супровід російськомовним
гідом на яхты (25 USD / чол /
день)
Дод. дні риболовлі
(залежить від к-ті бажаючих)
Продовження відпочинку
Особисті витрати і покупки
Чайові водіям, гідам, екіпажу
яхти



- це забава для справжніх
сміливців. Перевірте себе і

переможіть морських гігантів.

Отже, як Ви,
напевно, вже

з'ясували,
рибальство в

Домініканській
Республіці

Україна, м.Київ, пров. хрестовий 8/9
 

Call-центр: 0-800-60-44-39
 

e-mail: info@feeria.ua
www.feeria.com.ua

Зловіть свою вдачу
за хвіст!


