
HOLA CARNAVAL! Домініканська Республіка у супроводі Євгенії Кізченко 
 
13 днів – 3499 доларів 
Ла-Романа – Баваро/Пунта-Кана – Ато-Майор – Гора Редонда – Сабана-де-ла-Мар – Лос-Айтісес – Санта-
Барбара – Рінкон – лагуна Дуду – Кабарете – Сосуа – Пуерто-Плата – Дамахагуа – Кайо-Параїсо – 
Сантьяго-де-лос-Кабаєрос – Харабакоа – Бонао – Санто-Домінго – Байяібе (Пунта-Кана) – Ла-Романа 
 
У вартість входить 

Міжнародний авіа переліт; Київ – Ла-Романа – Київ, багаж, 
харчування на борту 
Туристична карта 10$ на особу; 
Трансфер аеропорт – готель – аеропорт у день 

прибуття/вильоту; 
Проживання в готелях 3* ВВ міські та 4* (5*) AI; прибережні за 
маршрутом 

Обіди/снеки, напої, спорядження на екскурсіях за програмою; 
Екскурсії за програмою, супровід ліцензованого гіда; 
Групові переїзди; (наземні та морські) по всьому 

екскурсійному маршруту 
Вхідні квитки ; в музеї, заповідники, національні парки, на шоу 
Медична страховка. 

У вартість не входить 

Вечеря в Каньо-Ондо, вечеря в Санта-Барбарі, напої, які не 
включено в програму; 
Факультативні екскурсії та послуги (можна вибрати і 
доповнити програму заздалегідь); 

Особисті витрати і покупки; (електричні адаптери, подарунки, 
сувеніри тощо) 
Чайові водіям, гідам, персоналу; 

Доплата за одномісне розміщення; 
Продовження відпочинку в Пунта-Кані або будь-якому іншому 
регіоні на початку або наприкінці екскурсійного туру; (за 

бажанням, під інші авіарейси). 

 
Додаткова інформація 
 
Польотні дані: 
PS6875 767–300ER 070219 KBP1200 LRM1850 
PS6876 767–300ER 180219 LRM2050 KBP1420 + 1; 
Пропонуємо Вашій увазі екскурсії:  Факультативні екскурсії з Пунта Кани 
Особливі умови: тур можна забронювати зі знижкою за умови раннього бронювання або за умови 
бронювання від 4-х осіб. 
 
Програми екскурсій: 
Цей тур є авторським і ексклюзивним для групи туроператора «Феєрія Мандрів». 
Цей тур може бути розраховано в індивідуальному порядку на будь-які дати і будь-яку кількість учасників. 
Усі екскурсії за програмою проводяться з ліцензованим гідом. 
Активні екскурсії виділено у факультативи та рекомендовано для любителів такого виду відпочинку. 
Програми екскурсій проводяться індивідуально для групи або разом з іншими групами, залежно від самого 
маршруту і його складності. У разі бажання отримати всі екскурсії індивідуально, необхідно провести 
перерахунок і доплату. 
Факультативні екскурсії та послуги (можна вибрати і доповнити програму заздалегідь та вирушити разом з 
гідом і групою Феєрії): 
День 2 – Фун-Фун: 155$ 129$ дорослий / 80$ 72$ діти (8-12 років). 
День 7 – 27 водоспадів: 75$ 59$ дорослий / 60$ 45$ діти (8-12 років). 
День 8 – шоу «Бравісимо» в день Святого Валентина: шоу + вечеря + бар: 89$ 79$ дорослий / 79$69$ діти 
(2-12 років) або шоу + бар: 69$ 59$ дорослий / 59$ 49$ діти (2-12 років). 
День 11 – острів Саона або Каталіна + Місто Художників: Саона: 89$ 69$ дорослий / 55$ 49$ діти (2-12 років) 
або Місто Художників + Каталіна: 110$ 89$ дорослий / 75$ 59$ діти (2-12 років). 
 

Вартість розміщення на 1 людину, USD: 

РОЗМІЩЕННЯ 
АКЦІЯ РБ до 
19.01 

АКЦІЯ РБ 19.01 - 
26.01 

СТАНДАРТНА 
ВАРТІСТЬ 

1/2 DBL 2999 3199 3499 

1/3 TRPL 2919 3119 3419 

ДОПЛАТА ЗА SNGL 384 USD 3383 3583 3883 

ДОПЛАТА ЗА ДИТИНУ ДО 12 РОКІВ З 2 
ДОРОСЛИМИ 

2299 2499 2899 

 
День 1 Київ – Ла-Романа – Пунта-Кана / Баваро 
Виліт із феєричним гідом з Києва о 12:00 (а/п Бориспіль, прямий безпересадковий рейс МАУ). 
Прибуття в аеропорт Ла-Романа о 18:50. Трансфер до готелю в Пунта-Кана – Баваро (+/– 1 година), 
заселення в готель «все включено» 5* AІ на Атлантичному узбережжі. Вільний час. 
 
День 2 Карнавал у Домінікані! 
Вільний день у готелі. Після обіду виїзд на найголовніше свято лютого – домініканський Карнавал: 
приголомшливі танцюристи, актори, костюми, танці й запальна музика! 
Не включено: напої, закуски можна придбати на місці. 
 
 



День 3 Пунта-Кана / Баваро (печера Фун-Фун) 
Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі. Факультативна екскурсія на весь день у найбільш 
захоплюючу підземну експедицію в заповідник Лос-Айтісес (Los Haitises) у печеру Фун-Фун (Cueva Fun Fun). 
Вартість для Феєричної групи: 155$ 129$ дорослий / 80$ 72$ діти (8-12 років). 
 
День 4 Гора Редонда – заповідник Лос-Айтісес 
Сніданок у готелі. Виселення і виїзд на північ до затоки Самана. Підйом на сафарі-вантажівці на 
найпопулярнішу фото-точку – гору Редонда. 
Прибуття в еко-готель Paraíso Caño Hondo (Параїсо-Каньо-Ондо) в заповіднику Лос-Айтісес. Заселення, 
вільний час для відпочинку, прогулянки, купання в каскадах. 
Вечеря і напої в ресторані готелю за додаткову плату відповідно до меню (+/– 15-25$ на особу). За 
сприятливих умов можна буде повечеряти біля багаття. 
 
День 5 Фотополювання на горбатих китів! + пляж Рінкон на квадроциклах 
Сніданок у готелі. Виселення. Виїзд на катері в затоку Самана до морської частини заповідника Лос-Айтісес. 
Фотополювання на величезних 18-метрових горбатих китів. Прибуття в місто Санта-Барбара-де-Самана. 
 
День 6 Санта-Барбара – лагуна Дуду – Сосуа – Пуерто-Плата 
Сніданок у готелі. Виселення. Виїзд на північне узбережжя острова. Переїзд до Пуерто-Плата, реєстрація в 
готелі «все включено» 5*. Обід. Екскурсія на півдня північною столицею – Пуерто-Плата. 
 
День 7 Пуерто-Плата (27 водоспадів Дамахагуа) 
Вільний день у готелі. Факультативна екскурсія в найпопулярніший північний природний резерв – 27 
водоспадів Дамахагуа (27 cascadas Damajagua), який Ви могли спостерігати в програмі «Орёл и Решка». 
Вартість для Феєричної групи: 75$ 59$ дорослий / 60$ 45$ діти (8-12 років). 
 
День 8 Пуерто-Плата – Райський Острів 
Сніданок у готелі. Виїзд у природний резерв на острівець Кайо-Параїсо (Cayo Paraiso) або Райський Острів. 
Далі – морська прогулянка на катері крізь мангрові зарості по вузьких каналах. Снеки і напої включено. 
Повернення в готель і вільний час. 
Відзначимо Свято всіх закоханих: 14/02/2019 ввечері виступає шоу-кабаре «Бравісимо»! Вартість для 
Феєричної групи: 
шоу + вечеря + бар 89$ 79$ дорослий / 79$ 69$ діти (2-12 років). 
шоу + бар 69$ 59$ дорослий / 59$ 49$ діти (2-12 років). 
 
День 9 Сантьяго-де-лос-Кабальєрос – долина Харабакоа (Центральні Кордильєри) 
Сніданок у готелі. Виселення. Виїзд до центру острова, у континентальну гірську зону.  
Відвідування міста Сантьяго-де-лос-Кабальєрос.  
Залежно від побажань у нашої групи включено на вибір: рафтинг по гірській річці (3 бали), або прогулянка на 
коні до мальовничого водоспаду Баїгуате, або відпочинок на ранчо. 
 
День 10 Санто-Домінго – Печера Чудес – Ла-Романа 
Сніданок. Виїзд на південь острова. Зупинка в місті Бонао. Прибуття в Санто-Домінго.  
Виїзд. На завершення дня в передмісті Ла-Романа відвідування «Печери Чудес». 
Переїзд на схід. Заселення в готель «все включено» 4* (5*) на першій лінії. 
 
День 11 Ла-Романа (острів Саона – Місто Художників – острів Каталіна) 
Вільний день у готелі. Факультативна екскурсія: морська поїздка на один із райських островів Карибського 
моря. 
Острів Саона, відомий як Баунті: зупинка на мілині, відпочинок на білосніжному пляжі. 
Місто Художників + острів Каталіна. 
Вартість для Феєричної групи: 
Саона: 89$ 69$ дорослий / 55$ 49$ діти (2-12 років). 
Місто Художників + Каталіна: 110$ 89$ дорослий / 75$ 59$ діти (2-12 років). 
 
День 12 Ла-Романа – Київ 
Вільний час. О 12:00 – розрахунковий час. Здача ключів. 
Важливо! Харчування і напої включено до моменту від'їзду з готелю в аеропорт. 
Трансфер в аеропорт Ла-Романа і вечірній виліт до Києва, а/п Бориспіль, прямим рейсом МАУ о 20:50. 
 
День 13 Київ 
Прибуття до Києва (а/п Бориспіль) о 14:20 на наступну календарну добу після вильоту (+1). 


