
Мрії здійснюються! Доступна Домінікана :: пляжний відпочинок + гарантований 
авіапереліт 
 
11 днів – 1249 доларів 
Київ – Ла-Романа – Пунта-Кана – Ла-Романа – Київ 
 
У вартість входить 
Прямий міжнародний переліт; а/к МАУ Київ – Ла-Романа - Київ 
(ручна поклажа 7 кг, багаж 23, харчування) 
Трансфер а/п–готель–а/п; у день прильоту/відльоту. 
Трансфер включений для Пунта-Кана, Баваро, Байаібе, Ла-
Романа, Бока Чика, Хуан Доліо. Решта регіонів за додаткову 
плату 
Проживання та план харчування в обраному готелі; 
Індивідуальне обслуговування представником Феєрії; 
Бонус (тільки для туристів Феєрія Мандрів); тур-дегустація 
(для готелів Баваро, Пунта-Кана) і купон -5% на покупку 
екскурсій, фотосесій, весіль. 

У вартість не входить 
Медична страховка; близько 1,5 дол/день 
Продовження відпочинку в готелі/ на іншому курорті/ в іншій 
країні; 
Особисті витрати і покупки; 
Факультативні екскурсії; 
ВІП сервіс; фаст-трек і ВІП зона в аеропорту, ВІП трансфер і 
т.д. 

 
День 1 Ласкаво просимо в Домінікану! 
Виліт з аеропорту Бориспіль о 12:00. Прибуття в аеропорт Ла-Романа о 19:00. Польотні дані: прямий 
безпосадочний рейс МАУ Київ, Бориспіль KBP – Ла-Романа LRM. 
PS 6875 KBP 12:00 LRM 18:50. PS 6876 LRM 20:50 KBP 14: 20 + 1. 
В аеропорту Вас зустріне гід Феєрії.  Комфортабельний трансфер в обраний готель 3-4-5*. Трансфер 
включений для Пунта-Кана, Баваро, Байаібе, Ла-Романа, Бока Чика, Хуан Доліо. Решта регіонів за 
додаткову плату. Реєстрація в готелі. Вільний час. 
 
День 2 Знайомство з гідом і країною 
Сніданок у готелі. Знайомство з Вашим персональним куратором у призначений час. 
На інфо-зустрічі Ви отримаєте важливу інформацію про країну і домініканців, про послуги Вашого готелю, 
поради та рекомендації, зареєструєтесь на зворотний трансфер, отримаєте інформацію про організацію 
дозвілля та зможете придбати різні екскурсії. 
Бонус! Спеціально для туристів Феєрія Мандрів ми підготували приємні компліменти.  
Вільний час для відпочинку. 
 
День 3 Відпочинок і Карибські розваги! 
У дні відпочинку Ви можете відправитися в різні екскурсії або розважальні поїздки по острову. Пропонуємо 
Вам ознайомитися з нашим каталогом екскурсій у Домінікану. 
Ексклюзив! Поїздки в незвіданий Гаїті з нашим спеціальним гідом-провідником! 
 
День 11 Бувай, Домінікана! 
Відпочинок у готелі. Здати ключі від номера необхідно до 12:00. Харчування і напої включені до подачі 
трансферу. 
За можливості і за підтвердження від ресепшену готелю в день від'їзду Ви можете оплатити послугу пізньої 
здачі номерів (Late Check Out) – близько 10-20$ за кожну годину подовження. 
Виїзд в аеропорт Ла-Романа. Виліт о 20:20. 
 
День 12 Київ 
Прибуття до Києва (Бориспіль) на наступний день о 14:30. 
 
Додаткова інформація 
Кількість днів програми вказано без урахування +1 дня повернення, у зв'язку зі зміною календарної доби в 
польоті. Вартість туру більш детально дивіться в нашій системі онлайн-підбору турів. 
Увага: якщо Ви не знайшли необхідний готель у підборі, відправте нам заявку на прорахунок. Ми надаємо 
бронювання абсолютно будь-якого готелю країни! 
RO (без харчування) = від 1266 usd 1/2 dbl. AI (все включено) = від +1323 usd 1/2 dbl. 
 

Дати та тривалість туру: 
 

Дата РТ Ночей 

24/10-04/11 11 

04/11-14/11 10 

14/11-25/11 11 

25/11-05/12 10 

05/12-16/12 11 

16/12-26/12 10 

26/12-06/01 11 

06/01-16/01 10 

16/01-27/01 11 

27/01-06/02 10 

06/02-17/02 11 

17/02-27/02 10 

27/02-09/03 11 

09/03-19/03 10 

19/03-30/03 11 

 


