НОВА ГОДИНА
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ
28.12.2011 - 04.01.2012

ПРОГРАМА

ден първи
Полет от България до летището в Пунта Кана през съответното междинно
летище. Кацане на летището в Пунта Кана и посрещане от представител на
фирмата партньор в Доминиканска република. Трансфер от летището до
избрания хотел и настаняване.
ден втори
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
ден трети
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
ден четвърти
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
ден пети
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
ден шести
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
ден седми
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.

ден осми
Закуска в хотела. Свободно време до трансфера. Трансфер от хотела до
летището за полет до България през съответното междинно летище.
ХОТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА
Grand Bahia Principe Punta Cana
Настаняване: Всичко Включено В Цената
Дати на
заминаване
28 Декември

на човек в на човек в
за трети
2 възрастни и 1
2 възрастни и 2
стая с 2
стая с 1 човек в стая с дете /00-12.99/ в 1 деца /00-12.99/ в 1
легла
легло
2 легла
стая
стая
2444 eur
2699 eur
2296 eur
6343 eur
8292 eur

Всички цени са в Евро на човек/семейство и включват:
* самолетен билет: София-Париж-Пунта Кана-Париж-София
* посрещане от представител на фирмата-партньор в Доминиканска република
с български език
* трансфер: летище-хотел-летище
* настаняване за 7 нощувки на съответната база изхранване
* медицинска застраховка за целия престой
Цената не включва:
* летищни такси: 468 евро на човек към 03.08.2011, заплащат се към момента
на издаването на самолетните билети
* Входна и изходна такса за Доминиканска република – заплаща се на място около 50 щатски долара общо
* Новогодишна гала вечеря:
Be Live Grand Bavaro 5* - 55 eвро на човек, 23 евро за дете
Gran Bahia Principe Bavaro 5* - 60 eвро на човек, 30 евро за дете
Grand Bahia Principe Punta Cana 5* - 60 eвро на човек, 30 евро за дете
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Залива SAONA
Бял пясък, кристални тюркоазени води и бриз, играещ с палмите. Това е
приятната програма на Вашия ден в рая на остров Саона. Автобусът ще Ви
заведе до малкото пристанище Bayahibe, за да отплавате в 9.30 ч. По време на
круиза около 45 мин. ще се насладите на изключителна панорама и на кратка
спирка до коралов риф, за да се гмуркате с маска и шнорхел. Към 11.30 ч –
пристигане на най-екзотичния плаж на остров Саона и приятен следобед под
ритъма на меренге. В 13 ч. ще Ви предложат обяд барбекю и разнообразни

забавления: турнир по волейбол, състезание по танци, бар на Ваше
разположение...
или
просто
почивка
под
палмите.
Към 14.30 ч. отплаване отново към Плая Баваро със спирка около час за
гмуркане и среща с истински морски звезди. Връщане в хотела в края на деня.
Важно: Вземете си бански, плажна кърпа, слънчеви очила, крем против
изгаряния и лосион против комари. Приблизителни часове: тръгване: 08.00 връщане: 18.00 ч.
цена: 99 долара за възрастен
Джип Сафари
Посещение на хаитянско селище и пристигане в La Otra Banda. Свободно
време за пазаруване от местните търговци. Към 10.45 ч. се отправяте към
Кордилерите. Ще преминете през какаови и кафеени плантации и ще
наблюдавате борба на петли - стара доминиканска традиция. Дегустация на
тропически плодове. Пристигане в Ranch Super Safari. Традиционен обяд:
коктейл coco loco за добре дошли и местни специалитети. Свободно веме.
Отпътуването с джиповете е към 15.30 ч. през оризова плантация обратно към
базата.
Забележка: Вземете си бански, плажна кърпа и лосион против комари.
Шофьорите да не забравят книжките си.
САНТО ДОМИНГО – 1 ден
Първият град по пътя за Америка!
Отпътуване с автобус към столицата на Доминиканската Република, покрай
красива панорама, тропическа природа и типични градчета. В Санто Доминго
се посещава Фара на Христофор Колумб, построен през 1992 г, където се
счита, че днес почиват тленните му останки. Следва разходка из колониалната
част на града, създаден през 1498 г., с райзглеждане на най-старата Катедрала
на континента, замъка на Колумб и резиденцията на неговия син - Диего, La
Atarazana, построена през 16-ти век. Екскурзията продължава с вкусен обяд с
типични за региона блюда, след който е предвидена панорамна обиколка на
модерната част на града с Президентството, Музея за естествени науки и др.
Спирка на традиционен пазар за покупка на сувенири. Връщане в хотела
привечер.
Важно: За посещение на Катедралата е необходимо подходящо облекло, което
да скрива коленете и раменете!
Приблизителни часове:тръгване: 06.30 ч. – връщане: 20.30
цена: 72 долара за възрастен

DEEP FISHING
Доминиканска република е едно от най-добрите места в света за риболов, през
цялата година. Ще имате уникалната възможност на уловите най-голямата
риба през живота си; такава, за каквато дори и не сте мечтали. Ще Ви вземат
от Вашия хотел и ще Ви закарат с луксозен, климатизиран минибус до
началната точка – плажа Cortecito; точно пред ресторант Капитан Кук - където
Вашия капитан ще Ви приветства на борда на лодката и ще получите
необходимите инструкции и екипировка. Риболовът е с естествена стръв!
Алкохолни напитки и снаксове не се предлагат. Можете да си носите сами.
цена: 115 долара за рибар и 70 долара за наблюдател
Алкохолни напитки и снаксове не се включват в цената.
MARINARIUM
Каним Ви да прекрате половин ден, плавайки на катамаран, като ще можете да
се насладите на чудесата на морския свят, заобикалящ рифа, ще имате
уникалната възможност да се гмуркате и да наблюдавате екзотичните морски
звезди и южноатлантически акули.
За целта се използва зона, на малко разстояние от брега на морето,
предназначена единствено и само за гмуркане, а модерните катамараните,
които Ви предлагаме, са разработени специално за тази цел.
Още при пристигането си ще получите необходимата екипировка, както и
подробни
инструкции
за
начинаещи
и
напреднали.
Ако не желаете да се гмуркате, можете да останете на лодката, да се
наслаждавате на прекрасното слънце с коктейл в ръка. Ще преминете през
бреговете
на
Cabeza
de
Toro
и
Bavaro.
Ще имате възможността да се научите да правите Coco Loco, докато се
забавлявате под ритъма на много песни, танци и игри. На Ваше разположение
е барът, предлагащ бира, ром, безалкохолни напитки, вода и кафе, снаксове,
сандвичи, бисквити и плодове.
Достигайки крайната точка на пътуването - „райски” естествен басейн в
океана, с уникално спокойна вода – тук ще имате възможността да се гмурнете
в нея.
Не забравяйте да носите със себе си бански костюм, лосион за слънце, камера
и пари за закупуване на сувенири. Камери за подводно снимане можете да
закупите на борда на лодката.
Минимум
6
туриста
за
екскурзовод
на
български
език.
цена: 90 долара за възрастен
Снаксовете, бирата и напитките са включени в цената.

SVETA TOURS LTD

