
Еспаньйола. Домініканська республіка. Гарантований авторський тур у 
супроводі Тараса Чернова 

 
12/13 днів – від 3402 доларів 
Ла Романа – о. Саона – Санто-Домінго – Енрикільйо – Пунта-Салінас – Бараона – Сьєрра-де-Баоруко – 
Педерналес-Кабо-Рохо –  Пунта-Кана 
 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ - Ла Романа - Київ;  

Супровід гідом Феєрії; Проживання; в готелях 3-4* та 
харчування за програмою 
Туристична карта, туристичні податки; 
Вхідні квитки, трансфери; 

Медична страховка. 

У вартість не входить 
Факультативні екскурсії; 

Доплата за одномісне розміщення; SNGL 598 доларів 
Особисті витрати;  
Чайові водіям, гідам; 
Продовження відпочинку; за бажанням. 

 
Польотні дані: 

Київ - Ла Романа - Київ 
(12 днів/11 ночей) 
26/01  Рейс PS 6525 виліт з Києва 01:00 приліт в Ла Романа 07:55  
06/02 Рейс PS 6526 виліт з Ла Романа о 19:55 приліт до Києва о 13:30 наступного дня 
(13 днів/12 ночей) 
09/04  Рейс PS 6525 виліт з Києва 04:00 приліт в Ла Романа 10:00  
21/04 Рейс PS 6526 виліт з Ла Романа о 22:00 приліт до Києва о 16:35 наступного дня 

Готелі та ціни: 
Розміщення за програмою: 
Viva Wyndham Dominicus Beach 4*  AI 3 ночi 
Hodelpa Novus Plaza 3* BB 1 нiч 
Costa Larimar 3* BB 1 нiч 
Iberostar Dominicana / Punta Cana 5* AI 6 ночей 

Продовження: Відпочинок можна продовжити або скоротити на будь-яку кількість днів, при цьому 
відбувається перерахунок вартості туру. 
 
День 1, Ла Романа. Ласкаво просимо на Еспаньйолу! 
Виліт з Києва у Домініканську республіку. Трансфер у готель 4* на Карибському морі з харчуванням за 
системою "все включено", курорт Ла Романа. Польотні дані: 
26.01.2021 рейс PS 6526 виліт з Києва в 01:00, приліт в Ла Романа 07:55 
09.04.2021 рейс PS 6525 виліт з Києва 04:00, приліт в Ла Романа 10:00 
 
День 2, Ла Романа 
Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі. 
Факультативна екскурсія за бажанням (бронюється завчасно за додаткову плату). 
 
День 3, о. Саона  
Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день на острів Саона. 
 
День 4, Санто-Домінго  
Ранній виїзд з готелю, в сторону Санта-Домінго, по дорозі дивимося печери Три Ока та маяк Колумба. 
Після закінчення екскурсії – розміщення в затишному готелі в місті. 
 
День 5, Санто-Домінго - Енрикільйо - Бараона 
Сніданок у готелі. Переїзд в Енрикільйо. Далі ми вирушимо в пустелю Бані. Далі дістанемося пляжа 
мису Пунта-Салінас.За бажанням, можна буде скупатися. Далі ми відправимося на південний захід, в 
місто Бараона, де розмістимося в затишному місцевому готелі. 
 
 
День 6, Бараона - Бароуко - Кабо-Рохо - Агілас 
Сніданок у готелі. З самого ранку ми відправимося в дивовижне місце – родовище 
 унікального напівдорогоцінного каміння Ларімар. Далі відправимося в затишну місцину на найкоротшій 
річці острова Лос-Патос. Зробимо зупинку в тіні тропічних дерев на річці і скуштуємо гарячої арабіки. 



Далі ми дістанемося до Кабо-Рохо та заповідника Харагуа., ми відвідаємо один із найкрасивіших і 

малолюдних пляжів усієї Еспаньйоли – Бухту Орлів (Байа-де-лас-Агілас). На пляжі у нас буде вільний 

час для відпочинку, прогулянок і купання. Рекомендуємо взяти маску для плавання, адже у водах 

Харагуа мешкають величезні морські зірки. 

Поніжившись на пляжі, ми відправимося в Пунта-Кану, де зупинимося для відпочинку. 

 
 
День 7-11/12 , Пунта-Кана 
Вільний день в готелі на Атлантичному узбережжі. Харчування по системі «все включено». 
Факультативна екскурсія за бажанням (бронюється завчасно і за додаткову плату). 

День 12/13, Пунта-Кана - Київ 
Сніданок у готелі. Виїзд з Пунта-Кани в аеропорт Ла Романа, виліт до Києва.  Приліт до Києва о 15:35 
07.02.2021 / о 16:35 22.04.2021. 
 
Додаткова інформація: у програмі можливі незначні зміни. 

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. 

Особливі умови: 

Тур може бути розрахований в індивідуальному порядку на будь-які дати року і  

будь-яку кілкість осіб. 

Група до 20 осіб у супроводі гіда Феєрії. 

Є жіноче підселення. Можливий пошук чоловічого і жіночого підселення. 

Готелі можуть бути замінені на рівноцінні або вище класом за певних обставин. 
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