ДОМИНИКАНА

9 дни – 7 нощувки в Доминикана
Маршрут: София – Мадрид – Пунта Кана (Доминикана) - Мадрид –
София
Дати на отпътуване:
29.09.2017 г.
24.10.2017 г.
Цена: 1 180 евро/ 2 308 лв.

Туристическа програма
ДЕН 1 София-Мадрид-Пунта Кана
Отпътуване от София за Мадрид. Пристигане в Мадрид. Чартърен полет от Мадрид за
Пунта Кана в 16.00 ч.. Пристигане в Пунта Кана в 18.45 ч. Посрещане от представител
на фирмата партньор, говорещ български. Трансфер до хотел Catalonia Bavaro Beach,
Golf & Casino Resort 5* или подобен. Настаняване. Нощувка.
ДЕН 2 Плая Баваро
Закуска. Свободно време за плаж и разходка из курорта. Възможност за допълнителни
екскурзии – водни спортове, атракции в аква парка Manati Park. Нощувка.
ДЕН 3 Плая Баваро
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзии. Нощувка.
ДЕН 4 Плая Баваро
Закуска. Възможност за седемчасов преход с кон през девствената пустош на
местността. Опознаване на множеството селища до водопадите Салто Алто. Преходът
се осъществява с опитни инструктори, които ще ви покажат най-добрите места, на
които да опитате вкусни специалитети. Нощувка.
ДЕН 5 Плая Баваро
Закуска. Възможност за гмуркане в пещерите край кораловите рифове до брега, за
водни ски и сърф или разходка с корабче. Нощувка.
ДЕН 6 Плая Баваро
Закуска. Свободно време за плаж или възможност за допълнителна екскурзия Нощувка.
ДЕН 7 Плая Баваро
Закуска. Свободно време за плаж или Възможност за допълнителна екскурзия.
Нощувка.
ДЕН 8 Пунта Кана-Мадрид
Закуска. Свободно време. Трансфер до летището за полет до Мадрид в 20.10 ч.
ДЕН 9 Мадрид-София
Пристигане в Мадрид в 10.25 ч. Полет за София.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА!

Дати и пакетни цени
Дата на пътуване (от-до
Мадрид)
29.09 – 08.10.2017г.
24.10 – 02.11.2017г.

Хотел
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino
Resort 5*
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino
Resort 5*

Цена на човек в
двуниор суит за двама
1 180 евро/ 2 308 лв.
1 180 евро/ 2 308 лв.

Цената включва:
 Самолетен билет Мадрид-Пунта Кана-Мадрид;
 Летищни такси в размер на 150 евро;
 7 нощувки в хотел Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort 5* или подобен;
 All inclusive база за изхранване;
 Трансфери летище-хотел-летище;
 Екскурзовод на български;
 Водач от България по време на целия престой;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на ЗД „Евроинс”
Цената не включва:
 Самолетен билет София-Мадрид-София. Цената е ~280 EUR / 548 лв с включени
летищни такси. Цената подлежи на препотвърждение към момента на
резервацията!
 1 нощувка в Мадрид (28.09.17 г.) ~ 35 евро/ 69 лв. човек с безплатен шатъл
летище-хотел-летище
 Туристическа виза за Доминиканската република – 10$ (заплаща се на летището)
 Изходна такса за напускане на Доминиканската република – 20$ (заплаща се на
летището)
 Разходи от личен характер;
 Допълнителни екскурзии;
 Застраховка „Отмянана пътуване” със ЗД „Евроинс”;
Полетна информация:
Заминаване - Мадрид (MAD) >> Пунта Кана (PUJ)
29.09.2017
24.10.2017

Заминава Mадрид (MAD) в 16:00 ч.
Пристига Пунта Кана, Доминикана (PUJ)
в 18.45 ч.

Връщане – Пунта Кана (PUJ) >> Мадрид (MAD)
06.10.2017
31.10.2017

Заминава Пунта Кана (PUJ) в 20:10 ч.
Пристига Мадрид (MAD) в 10:25 ч. +1

*** Часовете на полетите се препотвърждават седмица преди пътуването!

Забележка: За дата 29.09.17 се налага нощувка в Мадрид на 28.09.17
Начин на плащане: депозит 50% от пакетната цена при записване; доплащане
до 30 работни дни преди датата на отпътуване!
Необходими документи:
 Международен паспорт с мин. валидност 6 месеца преди датата на пътуването!
 За деца до 18 години, пътуващи с един или без родител е нужна нотариална
заверка от единия или отдвамата родители!
 Пътуването е без медицински изисквания за имунизации!
Срокове за анулации и неустойки:
До 60 работни дни от датата на заминаване – без неустойка
От 59 работни дни до 21 дни – 50% от пакетната цена
От 20 работни дни до деня на отпътуване – 100% от пакетната цена
Забележка: Туроператора може да предложи самолетен билет по отсечката СофияМадрид-София. Моля да имате предвид, че самолетният билет не подлежи на анулация
без неустойка. Условията за анулация и/ или промени в билета се проверяват при
правенето на резервация, в зависимост от условията на тарифата на авиокомпанията,
по която са запазени/ издадени билетите.
Заблежки:
 Минимален брой туристи: 20
 Срок за уведомление на недостигнат брой: 30 дни преди датата на отпътуване
 Допълнителните екскурзиите се заявяват на място или от България;
 Цените подлежат на препотвърждение;
Допълнителни екскурзии:
 О-в Саона
Целодневна екскурзия с тръгване около 07.00 ч. и връщане около 18.30ч. Трансфер от
хотела до пристанището, от където се продължава с катамаран. На борда са на
разположение отворен бар с алкохолни и безалкохолни напитки. Пристигане на
острова, обяд, свободно време за плаж. Връщане с бърза моторна лодка, престой в
плитък натурален басейн в океана, където гостите могат да се снимат с морските
звезди, намиращи се в него. Пристигане на пристанището. Трансфер до шопинг център
и свободно време. Връщане обратно в хотела.
Цена: 73 евро/ човек 143 лв
Саона VIP – 135 евро/ 264 лв.– отделено място на плажа с комфортна мека мебел, към
обяда са включени шампанско и омар
Саона (с хеликоптер) – индивидуална (до 4-ма човека) – 490 евро/ 958 лв. на човек
 О-в Каталония
Целодневна екскурзия с тръгване около 07.00 ч. и връщане около 18.30ч. Трансфер от
хотела до пристанището, от което се продължава с катамаран (около 40 мин.)
Пристигане на о-в Каталония, малка закуска, свободно време за плаж, обяд. Анимация
през цялото време на острова – шнорхелинг, обучение в местните танци – бачата,
меренге, и салса. Връщане с катамаран и посещение на Аутос де Чавон – копие на
римски град от XVI в. с действащ амфитеатър. Посещение на шопинг център. Връщане
обратно в хотела. Цена: 135 евро/ 264 лв. на човек

 Полуостров Самана
Целодневна екскурзия с тръгване около 06.45 ч. и връщане около 19.00 ч. Трансфер от
хотела до пристанището, от което се продължава с катамаран. Преход с автобус и
преминаване през вътрешността на страната. Посещение на типично доминиканско
ранчо, където може да се опита какао, ром и различни видове плодове. Разглеждане на
каса типика – къща, в която живеят повечето доминиканци. Посещение на водопадът
Ел Лимон. Преходът до водопада е на коне, всеки клиент има водач, който води
неговият кон. Съществува легенда за водопада, че всеки който се изкъпе в него ще се
сдобие с богатство, здраве и изобилие в живота Следва обяд и посещение на плажа
Бакарди. Свободно време на плажа с включен местен ром и безалкохолни напитки.
Връщане с катамаран и трансфер до хотела.
Цена: 189 евро/ 370 лв. на човек
VIP Самана – 289 евро./ 565 лв. Преходът с автобус е заменен със самолетен полет
(самолетът е 20 местен и лети много бавно и ниско, за да може клиентите да
наблюдават прекрасната доминиканска природа)
 Плуване с делфини
Полудневна екскурзия с два тура в 07.40 ч. и 12.30 ч. Кратък преход с автобус и
катамаран до оградено място в океана, където се намират делфини, живеещи във
възможно най-близка до естествена си среда. Екскурзията включва програма с
делфини, шнорхелинг и наблюдение на морски котки и скатове. Връщане с катамаран
и трансфер до хотела.
Цена: 101 евро/ 198 лв. на човек
 Хасиенда
Целодневна екскурзия с тръгване около 07.30 ч. и връщане около 17.00 ч. Транспорт с
автобус и в двете посоки. Екскурзията включва разходка с бъги – поларис, конна езда,
сафари, посещение на каса типика, дегустация на какао, обяд.
Цена: 99 евро/ 194 лв. на човек
 Санто Доминго
Целодневна екскурзия с тръгване около 08.00 ч. и връщане около 17.00 ч. Посещение
на музеи, 5D филм – 20 мин., обиколка из града, сградата на Президентството (от вън),
Древен фар, Катедрала. Кратка почивка за обяд. Свободно време в зона колониал
(старата част на града)
Цена: 77 евро/ 151 лв. на човек
 Сафари и плаж Макао
Целодневна екскурзия с тръгване около 08.00 ч. и връщане около 17.00 ч. Включва –
бъги, посещение на ранчо, конна езда по плажа, обяд и свободно време за плаж.
Цена: Бъги (без плаж) – 95 евро/ 186 лв на човек, само с ранчо – 75 евро/ 147 лв на
човек
 Баваро Сплаш
Полудневна екскурзия, включваща катамаран, шнорхелинг, гмуркане, управление на
малка, бързоходна, двуместна лодка.
Цена: 109 евро/ 213 лв на човек
 Секуариум
Полудневна екскурзия, включваща катамаран, анимация с танци, отворен бар с ром и
безалкохолни, шнорхелинг, дълбоко гмуркане с разходка по дъното на океана.

Свободно време за плаж и къпане в натурален плитък басейн в океана
Цена: 105 евро/ 206 лв. на човек
 Коко Бонго – нощен бар с шоу програма (с трансфер от и до хотела)
Коко Бонго е единствено заведение по рода си, като такова съществува само в Мексико.
Програма: Шоу на 3 нива – подиум в средата, където има програма, акробатични
изпълнения, фронтална видео стена с тематични клипове. През цялото време клиентите
могат да забавляват като танцуват или наблюдават шоуто. Включва отворен бар с
различни видове алкохол и безалкохолни напитки.
Цена: 125 евро/ 245 лв на човек
Вид използван транспорт:
Самолет
Автобус
„Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗД Евроинс АД, по чл. 80, ал. 1,
т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия,
негови близки, неотложно явяванена дело, съкращаване от работа и др. Повече
информация в офиса на фирмата.
***Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по
смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 03700100001206 на ЗД „Евроинс”.

