
Гарантований тур "Мар і Тьєрра : Море та Земля". Домініканська республіка

11/12днів, від $833
Що два тижні. Під запит тур може бути проведено під будь-які дати і кількість ночей

 Пунта-Кана – Санто-Домінго – Самана (водоспад Лимон – Санта-Барбара – острів "Бакарді") – Місто 
Художників –  острів Саона (Блакитна Лагуна) – Пунта Кана

У вартість входить
Трансфер у день прильоту/вильоту; аеропорт Пунта-Кана
Проживання та план харчування в обраному готелі;
Індивідуальне обслуговування представником ТО;
Екскурсії за програмою У супроводі професійного гіда. 
Обіди, перекуси, напої на екскурсіях за програмою, а також вхідні квитки в 
музеї, Національні парки.
Переїзди за маршрутом на комфортабельному автобусі, катерах, катамаранах
Туристичні податки, медстраховка;
БОНУС для туристів Феєрія Мандрів - Тур-дегустація та Купон -5% на 
факультативні екскурсії

У вартість не входить
Авіапереліт; Під запит, орієнтир тарифу - від 900 
USD/ос.
Трансфери з інших аеропортів;
Продовження відпочинку у готелі / на іншому курорті /
в 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.

Вартість туру більш детально дивіться в нашій системі онлайн подбору турів
Увага: якщо Ви не знайшли потрібного готелю в підборі, відправте нам заявку на прорахунок. Ми надаємо 
бронювання абсолютно будь-якого готелю країни!

День 1 Київ/Ваше місто - Пунта-Кана
Виліт з вашого міста. Прибуття у Домініканську Республіку. Трансфер і розміщення в готелі "все включено" 
курорту Пунта Кана (на вибір).

День 2 Пунта-Кана - відпочиваємо!
Сніданок у готелі.
Індивідуальна зустріч з гідом. Знайомство та інструктаж. На зустрічі ви можете замовити факультативні 
екскурсії і використати ваучер на знижку. За бажанням, факультативна екскурсія на півдня або цілий день.

День 3 Пунта-Кана - відпочиваємо!
Сніданок у готелі. Виїзд на півдня на Тур-дегустацію (час на вибір. Вільний час. 

День 4 Пунта-Кана – Санто-Домінго – Пунта-Кана
Сніданок у готелі.
Виїзд на екскурсію в м. Санто-Домінго з досвідченим гідом-істориком. Дорогою – відвідування печери 
Куева-Трес-Охос. Повернення в Пунта Кану ввечері. 

День 5 Пунта Кана - відпочиваємо!
Сніданок у готелі. Відпочинок на океані. За бажанням, факультативна екскурсія на півдня або цілий день.

День 6 Пунта-Кана – Самана - Пунта-Кана
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію в заповідник півострова Самана з гідом-провідником. Водоспад 
Лимон, ранчо в горах, прогулянка  через джунглі верхи. Обід. Санта Барбара, морська прогулянка до 
острівця Бакарді. Повернення в Пунта Кану ввечері. 
*Програма Самана + Кити проходить щорічно з середини січня по кінець березня (25$/ос).

День 7 Пунта Кана - відпочиваємо!
Сніданок у готелі. Відпочинок на океані. За бажанням, факультативна екскурсія на півдня або цілий день.

День 8 Пунта-Кана – Місто Художніків – Саона – Пунта-Кана
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію Саона + місто Художників з гидом.
Блакитна Лагуна,  відпочинок на білосніжному пляжу острова Саона. Повернення в Пунта Кану ввечері. 

День 9-10 (11) Пунта Кана - відпочиваємо!
Сніданок у готелі. Відпочинок на океані. За бажанням, факультативна екскурсія на півдня або цілий день.

День 11 (12) Пунта-Кана - Київ/Ваше місто
Сніданок у готелі. Вільний день. Трансфер в аеропорт або продовження туру. Приліт до 
Києва (наступної календарної доби після вильоту +1).
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Додаткова інформація
ВАЖЛИВО! З 01.01 кожен пасажир повинен самостійно заповнити «Електронний квиток» за посиланням 
https://eticket.migracion.gob.do/ перед вильотом і роздрукувати OR код (або завантажити на телефон). 
Рекомендуємо починати заповнення за 72 години до вильоту рейсу. Пасажири можуть також заповнити на 
сайті «E-Ticket» після прильоту в аеропорт. По прильоту цей код повинен бути пред'явлений при 
проходженні прикордонного контролю.
З 01.01.21 пасажири в обов'язковому порядку повинні будуть самостійно заповнювати E-ticket і 
отримувати 2 QR коди - на приліт в LRM та на виліт з LRM.

* У програмі можливі незначні зміни. Виконання екскурсійної програми гарантовано, однак порядок 
екскурсій може бути змінений.
Кількість днів програми вказано без урахування +1 дня повернення, у зв'язку зі зміною календарної доби в 
польоті.


