Нова Година 2018
*Ранно записване до 30.09

Доминиканска република
Дати на заминаване от Мадрид:
26.12.2017
30.12.2017

Цена от

1620 €
*

Включени
летищни такси

7 нощувки на база
ALL inclusive в курорта Playa Bavaro


Представител на български език на място

ПРОГРАМА
1-ви ден: Мадрид - Пунта Кана
Следобеден полет от Мадрид за Пунта Кана. Пристигане и трансфер до
хотела. Нощувка.
2-ри ден: Плая Баваро
Закуска. Свободно време за плаж или разглеждане на курорта.
Възможност за забавления в Аква Парк Manati Park - безброй водни
атракции и спортове. Плая Баваро предлага великолепни условия за голф.
Нощувка.
3-ти ден: Плая Баваро
Закуска. Днешния ден може да оползотворите като се възползвате от
допълнителните екскурзии, които Ви предлага курорта. Нощувка.
4-ти ден: Плая Баваро
Закуска. Свободен ден за забавления и екскурзии. Нощувка.
5-ти ден: Плая Баваро
Закуска. През днешния ден можете да се гмуркате в пещерите край
кораловите рифове до брега, да карате водни ски и сърф или да се възползвате
от разходка с корабче. Минералните извори в Пунта Кана пък ще ви заредят
със свежест, прохлада и лечебна сила. Ако пък солената вода не ви понася, а не
ви се стои в красивия хотелски басейн, в околността има и сладководни заливи,
при това доста уединени. Нощувка.
6-ти ден: Плая Баваро
Закуска. Ако сте любители на високите скорости и адреналина, направете си
разходка по плажната ивица с ATV 4x4 (превозно средство тип бъги).
Свободно време за плаж. Нощувка.
7-ми ден: Плая Баваро
Закуска. Почивайте си, смейте се, наслаждавайте се пълноценно на това,
което изживявате. Нощният живот също ще накара кръвта ви да закипи –
крайбрежни заведения, нощни барове, ресторанти, боулинг центърът „Plaza
Bolera Punta Kana“ и забележителната пещерна дискотека, в която заедно с
вас ще танцуват прилепите. Нощувка.
8-ми ден: Пунта Кана - Мадрид
Закуска. Свободно време. Трансфер до летището в Пунта Кана и полет за
Мадрид в 20:05 ч.
9-ти ден: Мадрид
Пристигане в Мадрид в 10:25 ч. на следващия ден.

Хотели по програмата:
Хотели:
RIU NAIBOA 4*
NATURA PARK BEACH 5*
SUNSCAPE DOMINICAN
BEACH 5*
OCCIDENTAL CARIBE 4*
RIU BAMBU 5*
CATALONIA BAVARO BEACH
5*
IBEROSTAR DOMINICANA 5*
RIU REPUBLICA 5*
GRAND PALLADIUM PUNTA
CANA 5*
MELIA CARIBE TROPICAL 5*
CATALONIA ROYAL BAVARO
5*
BARCELO BAVARO BEACH 5*
PARADISUS PUNTA CANA 5*

26 Декември
1905 €
2070 €
2070 €
2116 €
2205 €
2383 €
2302 €
2282 €
2516 €
2418 €
2501 €
2471 €
2673 €

30 Декември
1620 €
2033 €
1776 €
1846 €
1847 €
1968 €
1997 €
1909 €
2162 €
2038 €
2108 €
2364 €
2268 €

Цената e на човек и включва:
 Чартърен полет Мадрид – Пунта Кана – Мадрид;
 Летищни такси – 154 евро
 7 Нощувки в избрания от Вас хотел;
 All Inclusive база на изхранване;
 Включена Новогодишна вечеря;
 Трансфери летище – хотел – летище;
 Медицинска застраховка за периода на пътуване
Цената не включва:
 Самолетни билети София - Мадрид – София цена от 200 евро
 Нощувки в Мадрид, ако се налагат такива;
 Туристическа виза за Доминиканската Република (заплаща се на място и
се получава при пристигането на летище Пунта Кана) – 15 USD; такса
за напускане на Доминиканската Република – 20 USD;

Допълнителни екскурзии на място:
 Бъги приключение - 75 $ (полудневен тур, вкл. вода и безалкохолни
напитки)
 Езда /2 часа/ - 55 $
 Canopy Adventure – 89 $ (полудневен тур, вкл. кафе, плодове и
безалкохолни напитки)
 Екскурзия до остров Саона - 90 $ (целодневен тур, вкл. храна и напитки)
 Carribean Nature Safari - Екскурзия из тръстиката с открит камион –
90 $ (целодневен тур, вкл. обяд и напитки)
 Екскурзия до Санто Доминго – 95 $ (целодневен тур, вкл. обяд и напитки)
 Bavaro Splash: шнорхелинг – 109 $ (полудневен тур, вкл. сандвич, плодове
и напитки)
 Ел Фиестон: остров Каталина, Алтос де Чавон – 110 $ (целодневен тур,
вкл. обяд и напитки)
ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ:
MADRID – PUNTA CANA 15:55 – 19:45
PUNTA CANA – MADRID 21:15 – 10:25+1 ден
Условия и Забележки:
 При записване се внася 50% депозит, доплащане 45 дни преди тръгване;
 Всички цени подлежат на препотвърждение.
 Офертата е валидна за резервации до 30.09.2017 г.
 Офертата важи независимо от записалия се брой туристи.

