
Еспаньйола. Приховані скарби Домінікани. Екскурсійний груповий тур у 
супроводі представника Феєрії 

Від 2846 доларів, від 10 днів 
09.04 - 13 днів / 12 ночей (5 ночей відпочинок на океані), групу супроводжує Тарас Чернов 
12.05 - 10 днів / 9 ночей (2 ночі відпочинок на океані) 
23.06 - 10 днів/ 9 ночей (2 ночі відпочинок на океані) 
14.07 - 10 днів/ 9 ночей (2 ночі відпочинок на океані)
13.08 - 13 днів / 12 ночей (5 ночей відпочинок на океані)
15.09 - 10 днів/ 9 ночей (2 ночі відпочинок на океані) 
15.10 - 13 днів / 12 ночей (5 ночей відпочинок на океані) 

 
Ла Романа — Баяібе — Санто-Домінго — печера Три ока —Харабакоа — Бараона — Нейба — 
оз.Енрикільйо — Кабо-Рохо — Бухта Орлів — пустеля Бані — Пунта Салінас — Санто-Домінго — 
Місто Художників — о. Саона (Блакитна Лагуна, заповідник Котубанама) — Самана* — Пунта-Кана 
— Ла Романа 

 
У вартість входить: Авіапереліт Київ - Ла Романа - Київ; Супровід гідом Феєрії; Проживання в готелях 3-5 *; Харчування за 
програмою; Туристична карта, туристичні податки; Вхідні квитки і трансфери; Медична страховка.

У вартість не входить: Факультативні екскурсії;  Доплата за одномісне розміщення; 598 доларів; Чайові водіям, гідам; Особисті 
витрати; Продовження відпочинку за бажанням.

Польотні дані: Київ - Ла Романа – Київ (Час вильоту і прильоту вказується за місцевим часом, різниця в 
часі складає 6 годин) 
У вартість квитка вже включено 1 багаж до 23 кг і 2 одиниці ручної поклажі (5 і 7 кг). Рейси виконуються 
на далекомагістральних літаках В767-300. 
(13 днів / 12 ночей): 
09/04 Рейс PS 6525 виліт з Києва 4:00 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.

 

День 1 Ласкаво просимо на Еспаньйолу! Ла Романа, Баяібе Прямий
переліт з Києва в Домініканську республіку. 
Прибуття в а / п Ла Романи. Трансфер в готель 4 * на Карибському морі, курорт Баяібе, харчування "все 
включено". Ночівля в Баяібе. 

День 2 Санто-Домінго. Подорож в ХV століття: Три Ока, Перше місто Америки + нічний Санто- 
Домінго. 
Сніданок у готелі. Переїзд до столиці Санто-Домінго. Ми прогуляємося тінистим парком Мірадор-дель- 
Есте і відвідаємо сенот - печери Три Ока. К далекому озеру нас відвезуть на дерев'яному плоту, щоб ми 
помилувалися усіма красотами парку. 
Найперше місто Нового Світу - Санто-Домінго: прогулянка по найпершої вулиці Америки Лас-Дамас, по 
пішохідній вулиці Ель-Конде, Кафедральний собор, експозиція в Алькасар (будинок Колумба), Маяк 
Колумба. 
Розміщення в затишному готелі 5 * ВВ в старому місті. Ночівля в Санто-Домінго. Увечері прогуляємося на
центральну площу, де рекомендуємо відвідати ресторанчик з живою музикою. 

 

День 3 Харабакоа 
Сніданок у готелі. Переїзд в Харабакоа, «місто водоспадів» - гірський курорт. Відвідування арт-будинку в 
стилі Гауді скульптора Крістін Тібурсіо. Вільний час. Ночівля в Харабакоа. 

 

День 4 Харабакоа - Бараона 
Сніданок. Ранній виїзд на купання у водоспаді Баігуате в мальовничих горах, відвідування ферми 
метеликів. Повернення в готель, обід. Виїзд з готелю. Переїзд в Бараона. Ночівля в Бараоні. 

День 5 Нейба - Енрикільйо. 50 відтінків Карибської бірюзи: Ларімар, річка Лос Патос. Індіанці,
фрукти, ігуани, крокодили 
Сніданок у готелі. 
Городок виноградарів Нейба. Зупинка на місцевому ринку тропічних фруктів і традиційних солодощів. На 
узбережжі можна знайти Карибську бірюзу прямо серед морської галькі- унікальний камінь Ларімар, а 
після, познайомитися з місцевим ювеліром в автентичній майстерні. 
Найкоротша річка острова - Лос-Патос довжиною 61 метр, скуштуємо «кафе Домінікана». 
Годування ігуан, що живуть у своєму природному середовищі, не забудьте припасти фрукти. 



Солоне озеро Енрикільйо - найбільше озеро на острові, місце проживання різних земноводних і сотень 
птахів-ендеміків. Прогулянка на човні в похмурий мертвий ліс, серед гілок якого причаїлися грізні рептилії
- Американські крокодили. Повернення в Бараона. Ночівля. 

 

День 6 Кабо-Рохо - Бухта Орлів Байа-де-лас-Агілас - пустеля Бані - мис Салінас - Санто Домінго 
«Дорога 120 поворотів» уздовж мальовничого узбережжя. Червона саванна Кабо-Рохо. 
У заповіднику Харагуа ми відвідаємо Бухту Орлів (Байа-де-лас-Агілас),  де немає будівель і доріг,
куди  дістатися  можливо  на  човні  серед  коралових  скель.  На  пляжі  вільний  час  для  відпочинку,
прогулянки і купання. Рекомендуємо взяти маску для плавання (величезні морські зірки). 
Обід в домашньому рибальському ресторанчику. Дорогою назад побуваємо в пустелі Бані та на пляжі
мису Пунта-Салінас. Пісок тут чорний, вулканічний. Соляний заводик на узбережжі - весь процес 
проводиться вручну. На пам'ять можна набрати корисної рожевої маслянистої солі. По приїзду в 
Санто-Домінго розміщення в готелі 5 * ВВ в старому місті. 

День 7 Альтос-де-Чавон - о. Саона (Блакитна Лагуна, заповідник Котубанама) Сніданок
у готелі. 
Переїзд на схід. Місто Художників (Альтос-де-Чавон), прогулянка по вузьких вуличках, пейзажна 
панорама над річкою, галереї та археологічна експозиція. Рекомендуємо скуштувати домініканської кави 
або фреш з маракуї. 
Морські пригоди по заповіднику Котубанама - поїздка на швидкісному катері по Карибському морю на 
мілину Блакитна Лагуна, відпочинок на райській Саоні. Повернення в готель. Ночівля в Баяібе. 

 

День 8 Пунта-Кана 
Сніданок. Виїзд з готелю. Переїзд в Пунта-Кану - справжній туристичний рай: білосніжні пляжі, гаї 
кокосових пальм, теплий бірюзовий Атлантичний океан, відгороджений від хвиль природним рифом. 
Розміщення в готелі 4 * по системі «все включено». Відпочинок. 

 

День 9/10-11 Пунта Кана. Відпочинок на океані, All inclusive 
Вільний час для відпочинку. За бажанням факультативна екскурсія за додаткову плату   «Самана. Кити в    
Домініані». 

 

День 10/12 Пунта Кана. Відпочинок на океані, All inclusive 
Вільний час для відпочинку. За бажанням   факультативна екскурсія   (бронюється завчасно і за додаткову 
плату). 

 

День 11/13 Пунта Кана. Адіос, Еспаньйола! 
Сніданок у готелі. Вільний час до 16:30 (о 12:00 необхідно звільнити номери і здати багаж в камеру 
зберігання готелю. Харчування і напої включені до подачі трансферу). 
Виїзд з Пунта Кани в аеропорт Ла Романа. Виліт до 21.04 о 22:00 (за розкладом), рейс PS6526, а / к
МАУ. Приліт в аеропорт Бориспіль, Київ 22.04 о 16:35 (за розкладом). 

 
 

Додаткова інформація 
     *У програмі можливі незначні зміни. 

ВАЖЛИВО! З 01.01.21 пасажири в обов'язковому порядку повинні самостійно заповнювати 
"Електронний квиток" E-ticket за посиланням https://eticket.migracion.gob.do/ і отримати 2 QR коду 
- на приліт в LRM і на виліт з LRM. 

 
Особливі умови: 
Тур може бути розрахований в індивідуальному порядку на будь-які дати року і будь-яку к-ість учасників. 
Група до 20 осіб у супроводі гіда Феєрії. 
Можливий пошук чоловічого і жіночого підселення. 
Готелі можуть бути замінені на рівноцінні або вище класом за певних обставин. 
Програма екскурсій: включено у вартість туру / факультативи за додаткову плату. 
Продовження: можливо додати ночі в готелях на початку або кінці туру, додати екскурсії, продовжити 
маршрут. 
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