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RU

САНТО ДОМИНГО

Узнать тайны Колумба!

Целый день

Рус., англ., 

нем., исп., 

франц.

История, Сити-тур, столица

САМАНА Авто 3 в 1 Целый день
Рус., англ., 

исп
Джунгли, водопад, остров

САМАНА Авиа 4 в 1

Почувствовать Доминикану 

изнутри!

Целый день
Рус., англ., 

исп

4 в 1: авиа-фото тур, джунгли, 

водопад, остров Баккарди

САОНА КЛАССИК  — Карибское 

море
Целый день

Рус., англ., 

исп

Остров Саона, Карибское море, 

отмель

САОНА ПЛЮС — Карибское море + 

Город Художников
Целый день

Рус., англ., 

исп

Город Художников, отмель, 

остров Саона

САОНА на вертолете Полдня Англ., исп.
Авиа-тур Карибское море, 

Остров Баунти

САОНА или КАТАЛИНА на частной 

яхте
Целый день

Рус., англ., 

исп

Частный чартер по Карибскому 

морю.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ САОНА 

фототур

Бестселлер !

Целый день
Рус., англ., 

исп

Профессиональная Фотосессия 

+ ГИД на Карибское море

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ»: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСКОЕ МОРЕ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Факультативные экскурсии из Пунта Каны

ЭКСКУРСИИ
ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ

СОПРО-

ВОЖДЕ-НИЕ 

ГРУППЫ 

(язык, на 

выбор)

КОНЦЕПЦИЯ
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Остров Каталина — Карибское море Целый день
Рус., англ., 

исп

Карибское море, остров 

Каталина

Сафари на Хаммерах

Невероятное приключение!
Целый день

Рус., англ., 

исп

Сам за рулем, глубинка, 

природа, быт.

Джип Сафари Пунта Кана Экспресс Целый день
Рус., англ., 

исп

Сам за рулем, глубинка, 

природа, быт.

Джип Сафари Пунта Кана Экспресс 

+ Гора Редонда
Целый день

Рус., англ., 

исп

Сам за рулем, глубинка, 

природа, быт, + фото-точка

Приключения на ранчо Пальмера + 

Багги
Целый день

Рус., англ., 

исп

Ранчо, ферма, кофе-какао-

фрукты, конная прогулка, багги, 

тарзанка, река

Пещера Фун Фун — 

Экспедиция под землей

Самая большая пещера Антилл!

Целый день
Рус., англ., 

исп

Заповедник, приключения под 

землей, конная прогулка

27 Водопадов и Райский остров Целый день
Рус., англ., 

исп

Север, 27 водопадов, Кайо 

Параисо. Активно-спортивно, 

отдых на отмели посреди моря

Гора Редонда Полдня
Рус., англ., 

исп
Топ фото-точка, дикий пляж

Приключения на ранчо Пальмера 

(полдня)
Полдня

Рус., англ., 

исп

Ранчо, кофе-какао-фрукты, 

тропические птицы, конная 

прогулка, тарзанка

ДОМИНИКАНА В ДВИЖЕНИИ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ЭКСКУРСИИ НА ПОЛДНЯ: 3-6 ЧАСОВ. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Багги или квадрациклы Полдня Англ., исп.
Сам за рулем, бездорожье, 

глубинка

Слинг-Шот трехколесный мотоцикл Полдня Англ., исп.
Сам за рулем, дикий пляж, 

глубинка

Рыбалка в Атлантике — Троллинг Полдня Англ., исп. Рыбалка троллинг в Атлантике

Пираты Карибского моря Полдня Англ., исп.

Пиратский корабль, плаванье с 

акулами и скатами. Для всей 

семьи

Знакомство и Плавание с 

дельфином
Полдня Англ., исп.

Дельфинарий — простая 

программа дельфинотерапии

Плавание с 1 дельфином 50 мин Полдня Англ., исп. Дельфинарий — 1 дельфин

Плавание с 2 дельфинами 60 мин Полдня Англ., исп. Дельфинарий — 2 дельфина

Прогулка на лошадях Полдня Англ., исп. Конные прогулки

Конная прогулка на закате Полдня Англ., исп. Конные прогулки

Парк Обезьян Monkey Land Полдня
Рус., англ., 

исп

Общение с обезьянками + 

ботсад
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Парк Обезьян Monkey Land + 

Тарзанка Zip-Line
Полдня

Рус., англ., 

исп

Общение с обезьянками + 

ботсад + тарзанка

Зип Лайн тарзанка Полдня
Рус., англ., 

исп
Тарзанка в горах и лесу

Зип Лайн тарзанка + Экстрим 

прыжок
Полдня

Рус., англ., 

исп

Тарзанка в горах и лесу + 

свободное падение + самый 

длинный трос

Полет на вертолете 10 минут Полдня Англ., исп.
Обзорный на современном 

вертолете

Полет на вертолете 15 минут Полдня Англ., исп.
Обзорный на современном 

вертолете

Полет на вертолете 20 минут Полдня Англ., исп.
Обзорный на современном 

вертолете

Полет на вертолете 30 минут Полдня Англ., исп.
Обзорный на современном 

вертолете

Полет на вертолете на водопад Ла-

Хальда
Полдня Англ., исп.

Уникальный водопад + пикник + 

обзор с вертолета

Саона на вертолете (Авиа-тур 

Карибское море, Остров Баунти)
Полдня Англ., исп.

Остров Саона + Обед ВИП + 

обзор с вертолета

Романтическая прогулка на 

вертолете
Полдня Англ., исп.

Закат + шампанское + вертолет 

15 мин

Управление самолетом Полдня Англ., исп.
Управление самолетом с 

инструктором

Рассвет на воздушном шаре Полдня Англ., исп.
Рассвет в полете на воздушном 

шаре

Серфинг на пляже Макао Полдня Англ., исп.
Серфинг для начинающих и 

продвинутых

Дайвинг в Карибском море или 

Атлантике
Полдня

Рус., англ., 

исп., нем.

Дайвинг туры, обучение и 

получение сертификата PADI
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Скоростные лодки Атлантика Полдня Англ., исп. Сам за рулем, снорклинг

Doctor Fish Ocean Spa — СПА на 

корабле
Полдня Англ., исп. СПА комплекс на корабле

СПА под луной Полдня Англ., исп.
СПА пакет на двоих, на берегу 

под луной

ВИП СПА: SIX SENSES SPA в Пунта 

Кане
Полдня Англ., исп.

СПА мировой сети, тайский 

массаж, натуральная косметика

Профессиональная выездная 

фотосессия
Полдня

Рус., англ., 

исп
Фотосъемка, локация на выбор

Свадьба + фотосессия Полдня
Рус., англ., 

исп

Свадьба в Доминикане + 

фотосет «под ключ»

Предложение руки и сердца / 

Романтический день / Организация 

праздника или сюрпризов

Полдня
Рус., англ., 

исп

Необычный Романтик для 

пары, сюрпризы, День 

Рождения

Дополнительные услуги для 

фотосетов
Полдня

Рус., англ., 

исп
Украшения и услуги

Богатый-Бедный Полдня
Рус., англ., 

исп., франц.

3 контраста восточной 

Доминиканы: курорт, типичное 

местечко, элитный город

Гора Редонда + Мичес Полдня
Рус., англ., 

исп

Фото-точка, дикий пляж, 

городки и местечки далекие от 

турзоны

Рассвет на воздушном шаре (1-4 

чел)
Полдня Англ., исп. Полет на воздушном шаре

Тур на полдня под 

индивидуальный запрос
Полдня

Рус., англ., 

исп
Индивидуальный тур

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ПОЛДНЯ: 4-6 ЧАСОВ

СПА И КРАСОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОСЕССИИ, СВАДЬБА В ДОМИНИКАНЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА
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Гора Редонда + Мичес + Игуэй Целый день
Рус., англ., 

исп

Новый маршрут

Нетуристические места, гора 

Редонда, 

Самана Супериор Целый день
Рус., англ., 

исп

Новый маршрут

Полуостров Самана, глубинка

Рафтинг / Каньонинг. Горы 

Харабакоа
Целый день

Рус., англ., 

исп

Дикая природа, горные реки, 

рафтинг «3» или каньонинг, 

центр острова

27 водопадов и город Пуэрто Плата Целый день
Рус., англ., 

исп

Север, 27 водопадов, Кайо 

Параисо. Активно-

спортивно,познавательно, 

история, город Пуэрто Плата

Пуэрто Плата и Кайо Параисо Целый день
Рус., англ., 

исп

Север. История, Санто 

Доминго, Пуэрто Плата отдых 

на отмели

Восхождение на пик Дуарте. Целый день
Рус., англ., 

исп
Пик Дуарте, поход, горы

Гаити на 1 день Целый день
Рус., англ., 

исп
Гаити, столица

Гаити на 3 дня 3 дня
Рус., англ., 

исп
Гаити на 3 дня

Тур на целый день или на 

несколько дней под 

индивидуальный запрос

Целый день 

или несколько 

дней

Рус., англ., 

исп
Индивидуальный тур

Шоп-тур и Дегустация рома Полдня
Рус., англ., 

исп
Шоп-тур и Дегустация рома 

Индивидуальный трансфер Полдня
Рус., англ., 

исп
минивен, ВИП трансфер

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ВИП трансфер на вертолете Полдня Англ., исп. Вертолет трансфер

ВИП сервис в аэропорту Полдня Англ., исп.
Ускоренное прохождение 

таможни

Доставка цветов в отель или 

аэропорт
Полдня Англ., исп. Доставка цветов

Услуги русскоговорящего гида под запрос рус Услуги гида

Большинство туров проводятся в определенные дни недели и имеют ограничение мест в группе. Индивидуальные и групповые туры бронируются заблаговременно. Стоимость указана в 

долларах США включая налоги.ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ/УСЛУГ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

- Дату,время, место сбора в отеле определяет ТО посредством связи через представителя/гида в стране, встречи в отеле, учитывая ваши пожелания и предоставляет Экскурсионный ваучер 

(билет) со всей необходимой информацией. Ваучер (билет) передается гиду на экскурсии/услуге. При утере/порче Ваучера незамедлительно свяжитесь с гидом. Без Ваучера (билета) 

экскурсионный гид не имеет право принять на экскурсию/оказать заказанную услугу.

- Экскурсионные туры имеют четкий график сбора туристов в отелях и правила посещения, и, чтобы избежать неприятностей, просим четко выполнять инструкции по посещению программ, 

руководствоваться советами гида.

- Если транспорт/гид ТО задерживается более 10 мин на сбор в назначенном месте, турист обязан связаться с куриррующим гидом (телефон, интернет, звонок с рецепшн отеля, др.) и получить 

четкую инструкцию. Турист должен быть предупрежден о вероятности опоздания персонала и транспорта по независящим от ТО причинам (загруженный трафик, опоздание других туристов, 

рейсов, очередь на въезд в отель и т. п.).

- Опоздание более 10 мин от назначенного ТО времени/неявка туристом на экскурсию/услугу означает ее автоматическое аннулирование, средства возврату не подлежат.

- Перенос тура на другую дату/смену допускается не менее 48 часов до начала даты программы.

- Отмена возможна по состоянию здоровья со справкой местной клиники, предоставленной на дату тура, отсутствием в стране, заменой на другую программу эквивалентную сумме первой или с 

доплатой, других индивидуальных случаях, веских причин, подкрепленных документально, обсуждаемых с администрацией ТО. О всех изменениях, чп, обязательно сообщите курирующему гиду, 

после чего необходимо составить письменное заявление на имя компании, приложить все надлежащие документы.

- Все заявления, обращения, похвалы/жалобы/предложения, расматриваются администрацией ТО в течении 72 часов после передачи куриррующему гиду.

- В случае отмены тура/услуги туристом к возврату предоставляются средства за вычетом фактически понесенных ТО расходов и 10% штрафа от суммы (сбор за бронирование). Доп. 5% взымает 

местный банк при оплате/возврате с/на банковскую карту.

- ТО имеет право вносить незначительные изменения в маршрут под влиянием сил, независящих от ТО (погодные условия, изменения, принятые государством и МинТур страны и т д).

- Перенос туров на новую дату/время по независящим от ТО причинам (погодные условия, специфика маршрута и т д) не является поводом для отмены туристом тура/услуги. Исключением 

являются: перенос на дату, когда туристы отсутствуют в стране или в случае нехватки свободных дней для посещения тура/услуги в связи с заказанными у ТО другими программами.

- ТО не может нести ответственности за услуги, товары, предоставленные третьими лицами. Ответственность принимает на себя сам турист, если это противоречит правилам оказания услуг и 

обслуживания туриста ТО в стране пребывания. Поэтому не рекомендуем принимать сомнительные товары, услуги, отправляться в сомнительные места с третьими лицами, неизвестными 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ОТ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНЕ! МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ОБЩЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ВАШЕГО ДОСУГА И ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ, МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ НАС, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ НАШИМ СЕРВИСОМ. ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО И ЗАПОМИНАЮЩЕГОСЯ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
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ВЗРОС-

ЛЫЙ

ДЕТИ

(до 12 

лет)

Экскурсия на целый день в столицу Доминиканской Республики — город Санто 

Доминго. Автобусный и пешеходный тур по старому городу.

Столица Доминиканы — первый город Америки. Пещера Трес Охос; Старый 

Город (ЮНЕСКО): Дом Диего Колумба, Национальный Пантеон, первая улица 

Америки Лас Дамас, первый кафедральный собор Нового Света; маяк 

Христофора Колумба. Обед включен. Возможен индивидуальный тур на авто или 

авиа (самолет/вертолет). Авиа тур с доплатой.

Индивидуальные туры — расширенная программа и свободное время на 

прогулку или заезд в торговый центр.

80 45

Самый известный заповедник Доминиканы — Самана. Транфсер на автобусе до 

залива Самана, поездка на сафари-грузовичках на ранчо, знакомство с местным 

бытом, катание на лошадях в через тропический лес, посещение водопада 

Лимон, обед - национальная кухня, переезд в город Санта Барбара, посещение 

острова Баккарди - Кайо Левантадо, свободное время на острове.

+20 долл/чел в сезон китов

110 55

Перелет из Пунта Каны на п-ов Самана на самолете малой авиации низко под 

облаками для фото, поездка на сафари-грузовичках на ранчо, знакомство с 

бытом доминиканцев, катание на лошадях в джунглях, посещение водопада 

Лимон, обед, городок Санта Барбара, переезд на остров Кайо Левантадо, 

свободное время на острове.

+20 долл/чел в сезон китов

295 275

Карибское море. Морская прогулка на скоростной лодке и катамаране по Юго-

Восточному национальному парку. Плаванье в «натуральном бассейне» - 

песчаной отмели посреди моря, отдых на райской Саоне.

Возможны различные варианты индивидуально: транспорт, посещение Города 

Художников Альтос-де-Чавон, обед с морепродуктами за доплату или стандарт 

(включено). Включены прохладительные напитки.

90 50

Карибское море. Прогулка по Альтос-де-Чавон (стиль Италия 15 век, панорама), 

поездка на катере и экскурсионном парусном катамаране на отмель, отдых на 

острове, анимация, обед шведский стол.

130 75

50 минутный полет ниже облаков на современном вертолете с посадкой на 

остров Саона с обедом (лангуст), напитками, приватный пляж на острове Баунти. 

Возможен индивидуальный тур.

289 145

Вас ждет незабываемое путешествие на белоснежной яхте на целый день по 

Карибскому морю, рыбалка, снорклинг около рифов или на отмели с морскими 

звездами и отдых на тропическом острове Саона или Каталина (на ваш выбор).

Прекрасная возможность для комбинации и экскурсии и рыбалки и отдыха в 

самом известном заповеднике!

- -

Индивидуальный трансфер (минивен + лодка): отель-остров Саона-отель.

Фотосет с русскоязычным профессиональным фотографом на протяжении 

экскурсии на весь день (отмель, остров, Карибское море). Индивидуальный гид. 

Обед Шведский стол на острове Саона. Фото «под ключ» - Ок. 250 фото - ручная 

цветокоррекция  (Lightroom) 

- -

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ»: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСКОЕ МОРЕ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Факультативные экскурсии из Пунта Каны

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ ($USD)

Страница 8



ПУНТА КАНА ЭКСКУРСИИ_RU

Карибское море, снорклинг — рифы. Прогулка на катамаране вдоль побережья 

Карибского моря, остановка возле кораллового рифа для снорклинга, прибытие 

на остров Каталина, свободное время на пляже, обед и напитки, танцы и 

анимация

125 65

Сам за рулем мощного Хаммера или пассажиром в комфорте! Прогулка на 

вездеходных джипах по бездорожью, горным тропам и речкам. Посещение 

плантации сахарного тростника, типичная доминиканская деревня в горах, 

плантации кофе и какао, обед, прогулка на лошадях, известный пляж Макао. В 

автомобиле до 5 чел. За доплату инд. Транспорт. Водительские права для 

желающих быть за рулем

120 90

Прогулка на вездеходных джипах по бездорожью, горным тропам и речкам. 

Посещение плантации сахарного тростника, типичная доминиканская деревня в 

горах, плантации кофе и какао, обед, прогулка на лошадях, Zip-line (тарзанка), 

пляж Макао. Водительские права для желающих быть за рулем

90 45

Кроме основной программы на Джипах Пунта Кана Экспресс, вы отправитесь на 

известную гору Редонда и сможете сделать фото на «качелях в небо», а также 

посетите дикий пляж Вакама. Водительские права для желающих быть за рулем

125 63

Экскурсия на ранчо Пальмера подходит всем, кто любит природу и приключения! 

Вы проведете очень насыщенный день на настоящем доминиканском ранчо, 

узнаете много нового о жизни в этой стране и получите массу незабываемых 

впечатлений! Парк птиц и орхидей, ферма, кофе и какао, сахар и табак, конная 

прогулка, багги тур (права не нужны) и купание в реке, тарзанка зип-лайн, обед 

доминиканская кухня, качели над пропастью.

На ранчо можно оправиться на полдня по сокращенной программе (см. туры на 

полдня)

109 55

Уникальная пещера, джунгли, заповедник. Переезд в заповедник Лос-Айтисес. 

Завтрак на ранчо, выезд на лошадях и прогулка-экспедиция по тропическому 

лесу заповедника, спуск на тросе 18 м под землю в пещеру (спец. 

оборудование+помощь проф. гидов), исследование пещеры, подземная река, 

приключения. Обед, прохладительные напитки.

155 80

Одна из самых знаменитых экскурсий в Доминиканской Республике - экскурсия на 

27 водопадов, которая охватывает самые интересные места северного 

побережья страны. 27 водопадов уже оценили сотни туристов и герои передачи 

Орел и Решка. 

Ранний выезд на север острова через столицу. Север Доминиканы: заповедник, 

канйонинг, отмель посреди моря.

Пеший спуск по каскадам реки Дамахагуа, прогулка на скоростной лодке, 

посещение отмели в национальном парке Кайо Праисо (Райский Остров), 

снорклинг, прогулка по реке по заводям и мангровым лесам. Завтрак в парке 27 

водопадов. Обед с морепродуктами на пляже, прохладительные напитки. Авиа 

тур с доплатой — индивидуально

130 90

Самая популярная природная фото-точка с качелями над обрывом или 

«качелями в небо» - гора Редонда. Подъем на сафари-пикапе на 360 м., 360-

обзор на долину, горный хребет, Атлантику. После горы — остановка на 

безлюдном пляже для купания и отдыха.

65 35

Экскурсия на ранчо Пальмера подходит всем, кто любит природу и приключения! 

Вы проведете очень насыщенный день на настоящем доминиканском ранчо, 

узнаете много нового о жизни в этой стране и получите массу незабываемых 

впечатлений! Парк птиц и орхидей, ферма, кофе и какао, сахар и табак, конная 

прогулка, тарзанка зип-лайн, качели над пропастью.

На ранчо можно оправиться на целый день и дополнительно покататься на Багги 

(см. Туры на целый день)

89 45

ДОМИНИКАНА В ДВИЖЕНИИ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ЭКСКУРСИИ НА ПОЛДНЯ: 3-6 ЧАСОВ. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Сам за рулем! Поездка на открытых внедорожниках - багги в колоритную 

доминиканскую деревню. Пещера Таино с озером, плантация кофе и какао, 

знакомство с бытом доминиканцев, табачное производство, пляж Макао. Багги 

Терракросс (трехколесные) за доп. Плату. Права не нужны.

75 75

Трехколесный гибрид мотоцикла и спорткара, для ценителей езды «с ветерком». 

Хард-Рок Отель, пляж Макао. Механическая коробка передач. Необходимы права 

международного образца

220 220

Спортивная троллинговая рыбалка в Атлантике с командой профессиональных 

рыбаков. Снасти и снаряжение включено. Ловим: дорадо, маху, барракуда, 

марлин, тунец и др.

Макс на яхте 8-10 пассажиров (рыбаки и наблюдатели).

Возможны индивидуальные чартеры на 4, 6 или 8 часов. Запрос каталога яхт.

100 60

Пиратский корабль, плаванье с акулами и скатами, анимация: Прогулка вдоль 

Атлантического побережья на борту двухпалобного пиратского корабля с веселой 

командой карибских пиратов. Плавание с акулами и морскими скатами, 

кормление рыб, конкурсы, танцы, розыгрыши, которые оставят Вам 

незабываемые впечатления!

Дети до 12 лет в 2018 — бесплатно!

114 0

Близкое общение и знакомство с дельфином, купание, тактильный контакт, 

можно для самых маленьких.
99 99

Программа плаванья с одним дельфином, фокусы, катание на дельфине. Детям 

от 6 лет

Некоторые программы в дельфинарии имеют ограничения по росту и по 

возрасту, а также ограничения для беременных женщин. В большинстве 

программ к дельфинам допускаются дети от 1 метра ростом, умеющие плавать.

149 99

Программа плавания с двумя дельфинами, фокусы, катание на дельфине. Детям 

от 8 лет
199 99

Почувствовать себя доминиканскими ковбоями! Посетите нашу экскурсию на 

настоящее доминиканское ранчо и совершите прогулку верхом на лошади. 

Конная прогулка по выбранной программе, вы проедете вдоль живописных 

холмов, увидите тропические лагуны и зеленые прерии.

- В программу состязаний для настоящих ковбоев включен обед, чай и выпечка 

перед экскурсией, а также шот текилы на каждого гостя Старт в 08.00 Окончание 

в 14.00 - 99 USD

- В течение двух с половиной часов детки получат увлекательный опыт езды на 

лошадях, а также смогут посетить мини-зоопарк на ранчо. Старт в 08.00 

Окончание в 14.00 Цена за одного ребенка 39 USD. Цена за сопровождающего 

взрослого 99$

99 39

НОВИНКА! Конная прогулка под луной: Прогулка на лошади, участие в 

церемонии огня, посиделки у большого костра с бокалом вина, вы сможете 

пожарить сосиски и зефир на огне. Старт в 17.00

120 -

Эту экскурсию обожают все - от мала до велика! Проведите день в компании 

очаровательных обезьянок! Переезд на ранчо в кокосовый дом, где вы 

попробуете тропические фрукты, жареный кофе и какао и, при желании, 

приобретете свежие доминиканские продукты. Переезд в парк Monkey land. 

Экскурсия по ботанической тропе с разнообразными тропическими деревьями, 

цветами и кустарниками. Встреча с дружелюбными беличьими обезьянками. Они 

привыкли к человеку и спускаются с деревьев, чтобы посидеть у вас на плече и 

поесть из ваших рук.

Для большего впечатления рекомендуем программу с тарзанкой 

75 50
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Увлекательная экскурсия для всей семьи. Вы посетите заповедник, где среди 

тропических растений и цветущих фруктовых деревьев живут забавные беличьи 

обезьянки Саймири. При этом все обезьянки не сидят в вольерах, а 

беспрепятственно гуляют по территории, а заодно и по гостям. Вы сможете 

покормить этих забавных зверьков с рук и сделать с ними незабываемые фото. 

Дети 8+ лет и взрослые отправятся на увлекательное катание на тарзанке.

После общения с обезьянками вас ждет катание на 12 линиях тарзанки. Напитки 

и фрукты.

119 74

Вид активного отдыха, тур по воздуху, во время которого вы съезжаете от 

платформы к платформе по тросам. Тросы крепятся к самым высоким деревьям, 

так что для путешественника открываются виды на широкие равнины, густые 

леса, высокие горы и журчащие реки. Детям 4+ лет

89 45

Катание по троссам между платформами и деревьями в горах, самая длинная 

тарзанка в Доминикане, Экстрим прыжок - свободное падение.
114 99

Насладитесь красотами острова с высоты птичьего полета! Во время 

путешествия на маленьком вертолете вдоль береговой линии Баваро, вы 

сможете сфотографировать на память удивительные тропические пейзажи и 

панорамы побережья, и даже попросить пилота зависнуть над отелем, в котором 

вы отдыхаете.

89 50

Откройте для себя нетронутую красоту Баваро и пляжи Арена Горда с белым 

песком
129 65

Продолжение вышеуказанных туров к берегам зрелищного Макао. Пейзажные 

виды и самые роскошные гостиничные комплексы района Баваро Пунта Каны
159 80

Более широкий обзорный круг от Баваро и за Уверо-Альто, над побережьем, 

океаном и землей
219 110

Гранд-каскадные водопады Ля Хальда расположенные в глубине восточных гор, 

в окружении пышных тропических лесов, является самым высоким водопадом в 

Карибском бассейне. 50 мин путешествия туда и обратно, пикник, напитки, час на 

земле. Возможен индивидуальный тур + фотограф (за доп оплату)

289 145

50 минутный полет с посадкой на остров Саона с обедом (лангуст), напитками, 

приватный пляж. Возможен индивидуальный тур + фотограф (за доп оплату)
289 145

Романтическая вечерняя прогулка на вертолете, шампанское, закат… 149 0

Управление учебным самолетом Цессна с опытным пилотом-инструктором. 

Аэропорт Пунта Кана. Час полета за штурвалом и море впечатлений от 

адреналина и пейзажных видов побережья, деревень, гор... Предварительное 

обучение не требуется! К штурвалу допускаются только совершеннолетние. Есть 

два пассажирских места для Бесплатного сопровождения!

- -

Романтика встречи восхода солнца на воздушном шаре. Полет с опытным 

капитаном-воздухоплавателем над долиной Ла Альтаграсия — гаитянские и 

доминиканские поселения в бескрайних полях сахарного тростника, панорамы на 

горный хребет Восточных Кордильер и город Игуэй. Завтрак и шампанское. Дети 

8+ лет, Минимум 5 участников.

275 275

Уроки серфинга на известном пляже Макао. Опытные инструкторы. Снаряжение 

для взрослых и детей и прохладительные напитки включены. В зависимости от 

уровня подготовки проведется инструктаж и два подхода к катанию.

89 55

Дайвинг в Атлантике и на Карибском море. Для новичков и опытных дайверов. 

Кораллы, рифы, подводный мир. При наличии сертификата определенной 

категории: затонувшие корабли, пещеры, плаванье с акулами и китами (сезонно). 

Обучение и получение сертификата PADI

Запрашивайте полный перечень локаций

От 59 От 59
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Сам за рулем! Скоростная двухместная моторная лодка, вдоль Атлантического 

побережья, остановка на снорклинг и на отмели. Под запрос: семейные 

четырехместные лодки.

60 60

Морская прогулка вдоль побережья на белоснежном двухпалубном катамаране с 

остановками на отдых и спецпроцедуры прямо в океане. Включен СПА пакет 

процедур: массажи тела + спина + ноги, пиллинг-педикюр рыбками-докторами, 

йога или пилатес, ванночки для ног и др.. Прохладительные напитки и легкие 

закуски на борту включены. Только 16+. трансфер включен.

149 -

Романтический СПА пакет для двоих: на берегу океана при свете луны, огня 

факелов и свеч вас ждет расслабляющий массаж, а после — тропические фрукты 

и шампанское. Это особый момент для достижения гармонии между телом, 

разумом и душой. Романтического Вам вечера!

Стоимость указана за пару. Трансфер оплачивается дополнительно

380 -

Лучший СПА салон Доминиканы и мирового уровня SIX SENSES SPA предлагает 

пакеты процедур с ведущими терапевтами и массажистами на 3,5 — 10 часов.

Спрашивайте каталог.

От 350 От 350

Профессиональная съемка, ретушь, выбор локаций для фотосессии. Включен 

трансфер из отеля и обработка фотографий «под ключ».

Спрашивайте каталог.

- -

Для каждой пары мы создаем настоящую историю любви. Каждая история любви, 

каждый свадебный день незабываем. Но за всем великолепием, помимо самой 

пары и их гостей, стоит огромная работа организаторов, фотографов и всей 

команды по подготовке к свадьбе. Мы горим любимым делом и ждем вас, чтобы 

вместе с вами воплотить мечту в реальность!

Спрашивайте каталог.

- -

Мы с радостью организуем сюрприз к празднику, сам праздник или самый 

романтический день Вашей жизни и, естественно, оставим все в тайне от 

виновницы или виновника торжества ;)

Спрашивайте каталог или сообщите Вашу идею!

- -

Профессиональный стилист-визажист, трио музыкантов, декор для сценической и 

постановочной съемки, ретро автомобили и кабриолеты, романтический ужин, 

съемка видео-клипа… Мы будем рады организовать Ваш уникальный день!

Спрашивайте каталог.

- -

Возможность за полдня ознакомиться с контрастной жизнью доминиканцев: 

поездка по Баваро, колоритное доминиканско-гаитянское местечко Верон, «город 

миллионеров Кап-Кана» и самый известный пляж Хуанийо (напитки и питание за 

доп. Плату), подъем на воздушном шаре над Баваро-Пунта Каной для обзорной 

фотографии (погодные условия).

- -

Индивидуальный маршрут по северо-восточному побережью и предгорью 

Кордильер, глубинка, гора Редонда с качелями, нетуристические типичные 

поселения, дикий пляж, обед в прибрежном рыбацком ресторанчике (по 

желанию,за доп.оплату)

- -

Полет на воздушном шаре – это, несомненно, одно из самых ярких и 

незабываемых впечатлений в жизни каждого человека. Полюбуйтесь красотами 

Доминиканской Республики с высоты птичьего полета. Прикоснитесь к облакам и 

верхушкам столетних деревьев на нашем незабываемом полете на воздушном 

шаре! Дети 8+ лет.

- -

Мы организуем туры любой сложности в любую точку острова под 

«индивидуальный пошив». Сообщите что бы вы хотели посетить и мы предложим 

варианты.

- -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ПОЛДНЯ: 4-6 ЧАСОВ

СПА И КРАСОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОСЕССИИ, СВАДЬБА В ДОМИНИКАНЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА
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Индивидуальный маршрут по северо-восточному побережью и предгорью 

Кордильер, глубинка, гора Редонда с качелями, нетуристические типичные 

поселения, дикий пляж, обед в прибрежном рыбацком ресторанчике (по 

желанию,за доп.оплату), переезд по горному хребту с видом на Атлантику в 

долину тростника, посещение города Игуэй и главной Базилики святой Марии 

Альтаграсии.

- -

Совершенно новая экскурсия по эксклюзивному маршруту! Мало кто видел эти 

уникальные места в Доминикане, и вы можете стать одним из первопроходцев.

На экскурсии Самана Супериор вы проедете вдоль долины Мичес, откуда 

отправитесь на пароме на полуостров Самана, после переезда посетите пляж 

Ринкон, райский оазис водопада Лулу, загадочные мангровые заросли, 

уникальный отель на деревьях The Tree House. Включен обед.

- -

Тур для спортивных и активных в самый центр страны — горы Харабакоа. 

Ночной выезд из Пунта Каны - через столицу Санто Доминго на север. Вы 

попадете в уникальное природное место среди гор — Харабакоа. Вас ждет: 

Сплав по горной реке или каньонинг, обед на ранчо, тропические джунгли, 

девственная природа. Необходимое снаряжение включено.

Авиа тур с доплатой — под запрос (перелет 45 мин в одну сторону). Позволит 

расширить программу отдыхом или насытить другими приключениями в 

Харабакоа или долине Констанза.

- -

Новый маршрут! Ранний выезд на Север Доминиканы: завтрак на ранчо парка 

Дамахагуа, пеший спуск по каскадам горной реки, каньонинг, купание, джунгли. 

Обед включен. Невероятный дом-музей Мундо-Кинг, Познавательный Сити тур 

по городу Пуэрто Плата (историческая и современная часть города) и подьем на 

канатном фуникулере на гору Изабель к статуе Христа-спасителя с потрясающим 

панорамным видом на горы, город и северное побережье Атлантики. Авиа тур с 

доплатой

- -

Север Доминиканы: переезд через столицу Санто Доминго (обзорно) и долину Ла-

Вега к северному побережью, познавательный Сити тур по северной столице 

Пуэрто Плата, подьем на фуникулере к статуе Христа-Спасителя на гору 

Изабель, посещение национального природного парка Монте Кристи: морская 

прогулка по мангровым зарослям, отдых и купание на крохотной песчаной 

отмели, окруженной лазурными водами Атлантики. Авиа тур с доплатой

- -

Авиа или авто тур в центр острова, к подножью самых высоких гор Больших 

Антилл — Центральных Кордильер. Экспедиция восхождения на самую высокую 

точку острова — пик Дуарте (3175 м н.у.м.)

Авиа тур (на самолете или вертолете) в столицу Гаити — Порт-о-Прэнс. 

Обзорный тур по городу и посещение главных достопримечательностей. Обед 

включен.

- -

Автобусный или авиатур тур по неизведанному Гаити: столица Порт-о-Пренс, 

цитадель Ла-Феррьер, дворец Сан-Суси, Мило. Удивительная страна и народ, 

культура и религия. Индивидуальный расчет под кол-во людей, выбор 

транспорта и проживание.

- -

Мы организуем туры любой сложности в любую точку острова или соседние 

страны и острова под «индивидуальный пошив». Сообщите, что бы вы хотели 

посетить и мы предложим варианты.

- -

Кофе, какао, ваниль, ром, мамахуана, сигары, кокосовое масло, натуральные 

крема, камень ларимар, разнообразные доминиканские сувениры. 

Русскоязычные консультанты. Дегустация и трансфер включены. Для клиентов 

Феерия бесплатно и без обязательств покупок!

0 0

Индивидуальный трансфер в любую точку Доминиканы. Комфортабельный 

минивен, ВИП трансфер на автомобиле класса Люкс (Кадиллак, Лимузин, 

Субурбан и др). Спрашивайте каталог

- -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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На современном вертолете в любую точку Доминиканы! Будь то аэропорт или 

отель, заповедник или дикий пляж…
- -

Спокойное и счастливое начало отдыха и вылет без очередей на таможне, без 

стресса и долгого ожидания. Бронируйте ВИП сервис в аэропорту Пунта Каны на 

прилет и вылет (Др. Аэропорты страны в каталоге)

Прилет: встреча у трапа, ускоренная таможня — 75 долл/чел.

Вылет: ВИП зал с напитками и закусками, ускоренная таможня — 125 долл/чел.

Дети до 7-ми лет — Бесплатно!

- -

Цветы, фрукты, подарки, торты с доставкой прямо на трансфер из/в аэропорт или 

в ваш номер в отеле Пунта Каны. Спрашивайте каталог.
- -

Услуги гида под любой тур и маршрут по острову — это удобный сервис, если 

вам нужна помощь и рассказчик во время длительных переездов в экскурсионных 

турах, не предпологающих сопровождения на русском языке, или переводчик во 

время деловых поездок.

- -

Большинство туров проводятся в определенные дни недели и имеют ограничение мест в группе. Индивидуальные и групповые туры бронируются заблаговременно. Стоимость указана в 

долларах США включая налоги.ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ/УСЛУГ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

- Дату,время, место сбора в отеле определяет ТО посредством связи через представителя/гида в стране, встречи в отеле, учитывая ваши пожелания и предоставляет Экскурсионный ваучер 

(билет) со всей необходимой информацией. Ваучер (билет) передается гиду на экскурсии/услуге. При утере/порче Ваучера незамедлительно свяжитесь с гидом. Без Ваучера (билета) 

экскурсионный гид не имеет право принять на экскурсию/оказать заказанную услугу.

- Экскурсионные туры имеют четкий график сбора туристов в отелях и правила посещения, и, чтобы избежать неприятностей, просим четко выполнять инструкции по посещению программ, 

руководствоваться советами гида.

- Если транспорт/гид ТО задерживается более 10 мин на сбор в назначенном месте, турист обязан связаться с куриррующим гидом (телефон, интернет, звонок с рецепшн отеля, др.) и получить 

четкую инструкцию. Турист должен быть предупрежден о вероятности опоздания персонала и транспорта по независящим от ТО причинам (загруженный трафик, опоздание других туристов, 

рейсов, очередь на въезд в отель и т. п.).

- Опоздание более 10 мин от назначенного ТО времени/неявка туристом на экскурсию/услугу означает ее автоматическое аннулирование, средства возврату не подлежат.

- Перенос тура на другую дату/смену допускается не менее 48 часов до начала даты программы.

- Отмена возможна по состоянию здоровья со справкой местной клиники, предоставленной на дату тура, отсутствием в стране, заменой на другую программу эквивалентную сумме первой или с 

доплатой, других индивидуальных случаях, веских причин, подкрепленных документально, обсуждаемых с администрацией ТО. О всех изменениях, чп, обязательно сообщите курирующему гиду, 

после чего необходимо составить письменное заявление на имя компании, приложить все надлежащие документы.

- Все заявления, обращения, похвалы/жалобы/предложения, расматриваются администрацией ТО в течении 72 часов после передачи куриррующему гиду.

- В случае отмены тура/услуги туристом к возврату предоставляются средства за вычетом фактически понесенных ТО расходов и 10% штрафа от суммы (сбор за бронирование). Доп. 5% взымает 

местный банк при оплате/возврате с/на банковскую карту.

- ТО имеет право вносить незначительные изменения в маршрут под влиянием сил, независящих от ТО (погодные условия, изменения, принятые государством и МинТур страны и т д).

- Перенос туров на новую дату/время по независящим от ТО причинам (погодные условия, специфика маршрута и т д) не является поводом для отмены туристом тура/услуги. Исключением 

являются: перенос на дату, когда туристы отсутствуют в стране или в случае нехватки свободных дней для посещения тура/услуги в связи с заказанными у ТО другими программами.

- ТО не может нести ответственности за услуги, товары, предоставленные третьими лицами. Ответственность принимает на себя сам турист, если это противоречит правилам оказания услуг и 

обслуживания туриста ТО в стране пребывания. Поэтому не рекомендуем принимать сомнительные товары, услуги, отправляться в сомнительные места с третьими лицами, неизвестными 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ОТ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНЕ! МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ОБЩЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ВАШЕГО ДОСУГА И ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ, МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ НАС, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ НАШИМ СЕРВИСОМ. ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО И ЗАПОМИНАЮЩЕГОСЯ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!

Страница 14
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ИНДИВИ-

ДУАЛЬНО

(1-4 чел)

550-670

запрос

От 1400

950

1300

867

От 1300

1000 за 

двоих

1400 2-4 

чел

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ»: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСКОЕ МОРЕ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Факультативные экскурсии из Пунта Каны

СТОИМОСТЬ ($USD)
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запрос

560

запрос

запрос

запрос

запрос

1700

300

запрос

ДОМИНИКАНА В ДВИЖЕНИИ: НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ ТУРА. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ЭКСКУРСИИ НА ПОЛДНЯ: 3-6 ЧАСОВ. ОБЗОРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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140

запрос

От 550

-

запрос

запрос

запрос

запрос

запрос

-
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-

-

-

267

387

477

657

867

867

447

550

1375

запрос

запрос
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110

-

-

От 350

От 299

От 750

запрос

запрос

500

450

1375

запрос

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ПОЛДНЯ: 4-6 ЧАСОВ

СПА И КРАСОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОСЕССИИ, СВАДЬБА В ДОМИНИКАНЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА
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600

1500

900

1400

1600

От 1000

От 1900

запрос

запрос

0

От 32

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ТУРЫ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ: 8-14 ЧАСОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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От 220

От 75

От 60

От 50

Большинство туров проводятся в определенные дни недели и имеют ограничение мест в группе. Индивидуальные и групповые туры бронируются заблаговременно. Стоимость указана в 

долларах США включая налоги.ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ/УСЛУГ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

- Дату,время, место сбора в отеле определяет ТО посредством связи через представителя/гида в стране, встречи в отеле, учитывая ваши пожелания и предоставляет Экскурсионный ваучер 

(билет) со всей необходимой информацией. Ваучер (билет) передается гиду на экскурсии/услуге. При утере/порче Ваучера незамедлительно свяжитесь с гидом. Без Ваучера (билета) 

экскурсионный гид не имеет право принять на экскурсию/оказать заказанную услугу.

- Экскурсионные туры имеют четкий график сбора туристов в отелях и правила посещения, и, чтобы избежать неприятностей, просим четко выполнять инструкции по посещению программ, 

руководствоваться советами гида.

- Если транспорт/гид ТО задерживается более 10 мин на сбор в назначенном месте, турист обязан связаться с куриррующим гидом (телефон, интернет, звонок с рецепшн отеля, др.) и получить 

четкую инструкцию. Турист должен быть предупрежден о вероятности опоздания персонала и транспорта по независящим от ТО причинам (загруженный трафик, опоздание других туристов, 

рейсов, очередь на въезд в отель и т. п.).

- Опоздание более 10 мин от назначенного ТО времени/неявка туристом на экскурсию/услугу означает ее автоматическое аннулирование, средства возврату не подлежат.

- Перенос тура на другую дату/смену допускается не менее 48 часов до начала даты программы.

- Отмена возможна по состоянию здоровья со справкой местной клиники, предоставленной на дату тура, отсутствием в стране, заменой на другую программу эквивалентную сумме первой или с 

доплатой, других индивидуальных случаях, веских причин, подкрепленных документально, обсуждаемых с администрацией ТО. О всех изменениях, чп, обязательно сообщите курирующему гиду, 

после чего необходимо составить письменное заявление на имя компании, приложить все надлежащие документы.

- Все заявления, обращения, похвалы/жалобы/предложения, расматриваются администрацией ТО в течении 72 часов после передачи куриррующему гиду.

- В случае отмены тура/услуги туристом к возврату предоставляются средства за вычетом фактически понесенных ТО расходов и 10% штрафа от суммы (сбор за бронирование). Доп. 5% взымает 

местный банк при оплате/возврате с/на банковскую карту.

- ТО имеет право вносить незначительные изменения в маршрут под влиянием сил, независящих от ТО (погодные условия, изменения, принятые государством и МинТур страны и т д).

- Перенос туров на новую дату/время по независящим от ТО причинам (погодные условия, специфика маршрута и т д) не является поводом для отмены туристом тура/услуги. Исключением 

являются: перенос на дату, когда туристы отсутствуют в стране или в случае нехватки свободных дней для посещения тура/услуги в связи с заказанными у ТО другими программами.

- ТО не может нести ответственности за услуги, товары, предоставленные третьими лицами. Ответственность принимает на себя сам турист, если это противоречит правилам оказания услуг и 

обслуживания туриста ТО в стране пребывания. Поэтому не рекомендуем принимать сомнительные товары, услуги, отправляться в сомнительные места с третьими лицами, неизвестными 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ОТ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНЕ! МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ОБЩЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ВАШЕГО ДОСУГА И ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ, МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ НАС, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ НАШИМ СЕРВИСОМ. ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО И ЗАПОМИНАЮЩЕГОСЯ ОТДЫХА В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
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UA

САНТО ДОМІНГО

Дізнатися таємниці Колумба!

На весь день

Рус., англ., 

нем., исп., 

франц.

Історія, Сіті-тур, столиця

САМАНА Авто 3 в 1 На весь день
Рус., англ., 

исп

Джунглі, водоспад, острів

САМАНА Авіа 4 в 1

Відчути Домінікану зсередини!

На весь день
Рус., англ., 

исп

4 в 1: авіа-фото тур, джунглі, 

водоспад, острів Бакарді

САОНА КЛАСІК - Карибське море
На весь день

Рус., англ., 

исп

Острів Саона, Карибське море, 

мілина

САОНА ПЛЮС — Карибське море + 

Місто Художників
На весь день

Рус., англ., 

исп

Місто Художників, мілина, 

острів Саона

Саон на вертольоті
Півдня Англ., исп.

Авіа-тур Карибське море, 

Острів Баунті

САОНА або КАТАЛІНА на приватній 

яхті
На весь день

Рус., англ., 

исп

Приватний чартер по 

Карибському морю.

ДИВОВИЖНА САОНА 

фототур

Бестселер !

На весь день
Рус., англ., 

исп

Професійна Фотосесія + ГІД на 

Карибське море

«ВІЗИТНІ КАРТКИ»: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСЬКЕ МОРЕ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

Факультативні екскурсії з Пунта Кани

ЕКСКУРСІІ ТРИВА-ЛІСТЬ

СУПРОВІД 

ГРУПИ 

(мова, на 

вибір)

КОНЦЕПЦІЯ
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Острів Каталіна — Карибське море На весь день
Рус., англ., 

исп

Карибське море, острів 

Каталіна

Сафарі на Хамерах

Неймовірна пригода!
На весь день

Рус., англ., 

исп

Сам за кермом, глибинка, 

природа, побут.

Джип Сафарі Пунта Кана Експрес На весь день
Рус., англ., 

исп

Сам за рулем, глубинка, 

природа, быт.

Джип Сафарі Пунта Кана Експрес + 

Гора Редонда
На весь день

Рус., англ., 

исп

Сам за кермом, глибинка, 

природа, побут, + фото-точка

Пригоди на ранчо Пальмера + Баггі На весь день
Рус., англ., 

исп

Ранчо, ферма, кава-какао-

фрукти, кінна прогулянка, баггі, 

тарзанка, річка

Печера Фун Фун - Експедиція 

під землею

Найбільша печера Антилл!

На весь день
Рус., англ., 

исп

Заповідник, пригоди під 

землею, кінна прогулянка

27 Водоспадів і Райський острів На весь день
Рус., англ., 

исп

Север, 27 водопадов, Кайо 

Параисо. Активно-спортивно, 

отдых на отмели посреди моря

Гора Редонда Півдня
Рус., англ., 

исп
Топ фото-точка, дикий пляж

Пригоди на ранчо Пальмера 

(півдня)
Півдня

Рус., англ., 

исп

Ранчо, кава-какао-фрукти, 

тропічні птахи, кінна прогулянка, 

тарзанка

ДОМІНІКАНА В РУСІ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

ЕКСКУРСІЇ НА ПІВДНЯ: 3-6 ГОДИН. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Страница 23



ПУНТА КАНА ЕКСКУРСІЇ_UA

Баггі або квадроцикли Півдня Англ., исп.

Сам за кермом, бездоріжжя, 

глибинка

Слінг-Шот триколісний мотоцикл Півдня Англ., исп.
Сам за кермом, дикий пляж, 

глибинка

Риболовля в Атлантиці — 

Троллинг
Півдня Англ., исп. Риболовля тролінг в Атлантиці

Пірати Карибського моря Півдня Англ., исп.

Піратський корабель, плавання 

з акулами і скатами. Для всієї 

родини

Знайомство і Плавання з 

дельфіном
Півдня Англ., исп.

Дельфінарій - проста програма 

дельфінотерапії

Плавання з 1 дельфіном 50 хв Півдня Англ., исп. Дельфінарій - 1 дельфін

Плавання з 2 дельфінами 60 хв Півдня Англ., исп. Дельфінарій - 2 дельфіна

Прогулянка на конях Півдня Англ., исп. Кінні прогулянки

Кінна прогулянка на заході сонця Півдня Англ., исп. Кінні прогулянки

Парк Мавп Monkey Land Півдня
Рус., англ., 

исп

Спілкування з мавпочками + 

ботсад

Парк Мавп Monkey Land + Тарзанка 

Zip-Line
Півдня

Рус., англ., 

исп

Спілкування з мавпочками + 

ботсад + тарзанка
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Зіп Лайн тарзанка Півдня
Рус., англ., 

исп
Тарзанка в горах і лісі

Зіп Лайн тарзанка + Екстрім 

стрибок
Півдня

Рус., англ., 

исп

Тарзанка в горах і лісі + вільне 

падіння + найдовший трос

Політ на вертольоті 10 хвилин Півдня Англ., исп.
Оглядовий на сучасному 

вертольоті

Політ на вертольоті 15 хвилин Півдня Англ., исп.
Оглядовий на сучасному 

вертольоті

Політ на вертольоті 20 хвилин Півдня Англ., исп.
Оглядовий на сучасному 

вертольоті

Політ на вертольоті 30 хвилин Півдня Англ., исп.
Оглядовий на сучасному 

вертольоті

Політ на вертольоті на водоспад 

Ла-Хальда
Півдня Англ., исп.

Унікальний водоспад + пікнік + 

огляд з вертольота

Саона на вертольоті (Авіа-тур 

Карибське море, Острів Баунті)
Півдня Англ., исп.

Острів Саона + Обід ВІП + 

огляд з вертольота

Романтична прогулянка на 

вертольоті
Півдня Англ., исп.

Захід + шампанське + вертоліт 

15 хв

Керування літаком Півдня Англ., исп.
Керування літаком з 

інструктором

Світанок на повітряній кулі Півдня Англ., исп.
Світанок в польоті на повітряній 

кулі

Серфінг на пляжі Макао Півдня Англ., исп.
Серфінг для початківців і 

досвідчених

Дайвінг в Карибському морі або 

Атлантиці
Півдня

Рус., англ., 

исп., нем.

Дайвінг тури, навчання і 

отримання сертифіката PADI

Швидкісні човни Атлантика Півдня Англ., исп. Сам за кермом, снорклінг

Doctor Fish Ocean Spa - СПА на 

кораблі
Півдня Англ., исп. СПА комплекс на кораблі

СПА та КРАСА
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СПА під місяцем Півдня Англ., исп.
СПА пакет на двох, на березі 

під місяцем

ВІП СПА: SIX SENSES SPA в Пунта 

Кані
Півдня Англ., исп.

СПА світової мережі, тайський 

масаж, натуральна косметика

Професійна виїзна фотосесія Півдня
Рус., англ., 

исп
Фотозйомка, локація на вибір

Весілля + фотосесія Півдня
Рус., англ., 

исп

Весілля в Домінікані + фотосет 

«під ключ»

Пропозиція руки і серця / 

Романтичний день / Організація 

свята або сюрпризів

Півдня
Рус., англ., 

исп

Незвичайний Романтик для 

пари, сюрпризи, День 

Народження

Додаткові послуги для фотосетів Півдня
Рус., англ., 

исп
Прикраси і послуги

Багатий-Бідний Півдня

Рус., англ., 

исп., 

франц.

3 контрасти східної Домінікани: 

курорт, типове містечко, елітний 

місто

Гора Редонда + Мічес Півдня
Рус., англ., 

исп

Фото-точка, дикий пляж, 

городки і містечка далекі від 

турзони

Світанок на повітряній кулі (1-4 

чол)
Півдня Англ., исп. Політ на повітряній кулі

Тур на півдня під індивідуальний 

запит
Півдня

Рус., англ., 

исп
індивідуальний тур

Гора Редонда + Мічес + Ігуей На весь день
Рус., англ., 

исп

новий маршрут

Нетуристичні місця, гора 

Редонда,

Самана Суперіор На весь день
Рус., англ., 

исп

новий маршрут

Півострів Самана, глибинка

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ на півдня: 4-6 ГОДИН

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН.

ПРОФЕСІЙНІ ФОТОСЕСІЇ, ВЕСІЛЛЯ В ДОМІНІКАНІ, ПРОПОЗИЦІЯ РУКИ І СЕРЦЯ
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Рафтинг / Каньонінг. Гори 

Харабакоа
На весь день

Рус., англ., 

исп

Дика природа, гірські річки, 

рафтинг «3» або каньонинг, 

центр острова

27 водоспадів і місто Пуерто Плата На весь день
Рус., англ., 

исп

Північ, 27 водоспадів, Кайо 

Параїсо. Активно-спортивно, 

пізнавально, історія, Пуерто 

Плата

Пуерто Плата і Кайо Параїсо На весь день
Рус., англ., 

исп

Північ. Історія, Санто Домінго, 

Пуерто Плата відпочинок на 

мілині

Сходження на пік Дуарте. На весь день
Рус., англ., 

исп
Пік Дуарте, похід, гори

Гаїті на 1 день На весь день
Рус., англ., 

исп
Гаїті, столиця

Гаїті на 3 дні 3 дні
Рус., англ., 

исп
Гаїті на 3 дні

Тур на цілий день або на кілька 

днів під індивідуальний запит

Цілий день або 

декілька днів

Рус., англ., 

исп
індивідуальний тур

Шоп-тур і Дегустація рома Півдня
Рус., англ., 

исп
Шоп-тур і Дегустація рома

Індивідуальний трансфер Півдня
Рус., англ., 

исп
мінівен, ВІП трансфер

ВІП трансфер на вертольоті Півдня Англ., исп. ВІП трансфер на вертольоті

ВІП сервіс в аеропорту Півдня Англ., исп.
Прискорене проходження 

митниці

Доставка квітів в готель чи 

аеропорт
Півдня Англ., исп. Доставка квітів

Послуги російськомовного гіда Під запит рус Послуги російськомовного гіда

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Більшість турів проводяться в певні дні тижня і мають обмеження місць в групі. Індивідуальні та групові тури бронюються завчасно. Вартість вказана в доларах США включаючи податки.
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ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЕКСКУРСІЙ / ПОСЛУГ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ:

- Дату, час, місце збору в готелі визначає ТО за допомогою зв'язку через представника / гіда в країні, зустрічі в готелі, з огляду на ваші побажання і надає Екскурсійний ваучер (квиток) зі всією необхідною інформацією. 

Ваучер (квиток) передається гіду на екскурсії / послузі. При втраті / псування Ваучера негайно зв'яжіться з гідом. Без Ваучера (квитка) екскурсійний гід не має право прийняти на екскурсію / надати замовлену послугу.

- Екскурсійні тури мають чіткий графік збору туристів в готелях і правила відвідування, і, щоб уникнути неприємностей, просимо чітко виконувати інструкції по відвідуванню програм, керуватися порадами гіда.

- Якщо транспорт / гід ТО затримується більше 10 хв на збір в призначеному місці, турист зобов'язаний зв'язатися з гідом (телефон, інтернет, дзвінок з рецепшн готелю, ін.) І отримати чітку інструкцію. Турист 

повинен бути попереджений про ймовірність запізнення персоналу і транспорту з незалежних від ТО причин (завантажений трафік, запізнення інших туристів, рейсів, черга на в'їзд в готель і т. П.).

- Запізнення понад 10 хв від призначеного ТО часу / неявка туристом на екскурсію / послугу означає її автоматичне анулювання, кошти поверненню не підлягають.

- Перенесення туру на іншу дату / зміну допускається не менше 48 годин до початку дати програми.

- Скасування можливе за станом здоров'я з довідкою місцевої клініки, наданої на дату туру, відсутністю в країні, заміною на іншу програму еквівалентну сумі першої або з доплатою, інших індивідуальних випадках, 

вагомих причин, підкріплених документально, обговорюваних з адміністрацією ТО. Про всі зміни, НП, обов'язково повідомте гіду, після чого необхідно скласти письмову заяву на ім'я компанії, докласти всі належні 

документи.

- Всі заяви, звернення, похвали / скарги / пропозиції, розглядаються адміністрацією ТО протягом 72 годин після передачі гіду.

- У разі скасування туру / послуги туристом до повернення надаються кошти за вирахуванням фактично понесених ТО витрат і 10% штрафу від суми (збір за бронювання). Дод. 5% стягує місцевий банк при оплаті / 

повернення з / на банківську карту.

- ТО має право вносити незначні зміни в маршрут під впливом сил, незалежних від ТО (погодні умови, зміни, прийняті державою і МінТур країни і т д).

- Перенесення турів на нову дату / час з незалежних від ТО причин (погодні умови, специфіка маршруту і т д) не є приводом для відміни туристом туру / послуги. Винятком є: перенесення на дату, коли туристи 

відсутні в країні або в разі нестачі вільних днів для відвідування туру / послуги в зв'язку з замовленими у ТО іншими програмами.

- ТО не може нести відповідальності за послуги, товари, надані третіми особами. Відповідальність приймає на себе сам турист, якщо це суперечить правилам надання послуг та обслуговування туриста ТО в країні 

перебування. Тому не рекомендуємо приймати сумнівні товари, послуги, відправлятися в сумнівні місця з третіми особами, невідомими персонами, сумнівними псевдофірмами, приватними особами. Перш, ніж прийняти 

на себе відповідальність за такого роду дії - отримаєте пораду від Вашого готельного гіда. Не забувайте, що законодавства в різних країнах відрізняються! І незнання, недотримання місцевих законів не звільняє Вас 

від відповідальності.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС, ЩОБ ВИ ОТРИМАЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ ВІД ВІДПОЧИНКУ В ДОМІНІКАНІ! МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДО СПІЛКУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ВАШОГО ДОЗВІЛЛЯ І НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ, МИ ЗРОБИМО ВСЕ, ЩО ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ, ЩОБ ВИ ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАДОВОЛЕНІ НАШИМ СЕРВІСОМ. БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ТА НЕЗАБУТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ У ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ!
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ДОРОСЛИЙ

ДІТИ

(до 12 

роікв)

Екскурсія на цілий день в столицю Домініканської Республіки - місто Санто 

Домінго. Автобусний та пішохідний тур по старому місту.

Столиця Домінікани - перше місто Америки. Печера Трес Охос; Старе Місто 

(ЮНЕСКО): Будинок Дієго Колумба, Національний Пантеон, перша вулиця 

Америки Лас Дамас, перший кафедральний собор Нового Світу; маяк 

Христофора Колумба. Обід включений. Можливий індивідуальний тур на авто або 

авіа (літак / вертоліт). Авіа тур з доплатою.

Індивідуальні тури - розширена програма і вільний час на прогулянку або заїзд в 

торговий центр.

80 45

Найвідоміший заповідник Домінікани - Самана. Транфсер на автобусі до затоки 

Самана, поїздка на сафарі-грузовичках на ранчо, знайомство з місцевим побутом, 

катання на конях через тропічний ліс, відвідування водоспаду Лимон, обід - 

національна кухня, переїзд в місто Санта Барбара, відвідування острова Бакарді - 

Кайо Левантадо, вільний час на острові.

+20 дол / чол в сезон китів

110 55

Переліт з Пунта Кани на півострів Самана на літаку малої авіації низько під 

хмарами для фото, поїздка на сафарі-грузовичках на ранчо, знайомство з 

побутом домініканців, катання на конях в джунглях, відвідування водоспаду 

Лимон, обід, містечко Санта Барбара, переїзд на острів Кайо Левантадо, вільний 

час на острові.

+20 дол / чол в сезон китів

295 275

Карибська море. Морська прогулянка на швидкісному човні і катамарані по 

Південно-Східному національному парку. Плавання в «натуральному басейні» - 

піщаній мілині посеред моря, відпочинок на райській Саоні.

Можуть бути різні варіанти індивідуально: транспорт, відвідування Міста 

Художників Альтос-де-Чавон, обід з морепродуктами за доплату або стандарт 

(включено). Включені прохолодні напої.

90 50

Карибська море. Прогулянка по Альтос-де-Чавон (стиль Італія 15 століття, 

панорама), поїздка на катері і екскурсійному вітрильному катамарані на мілину, 

відпочинок на острові, анімація, обід шведський стіл.

130 75

50 хвилинний політ нижче хмар на сучасному вертольоті з посадкою на острів 

Саона з обідом (лангуст), напоями, приватний пляж на острові Баунті. Можливий 

індивідуальний тур.
289 145

Вас чекає незабутня подорож на білосніжній яхті на цілий день по Карибському 

морю, рибалка, снорклінг біля рифів або на мілині з морськими зірками і 

відпочинок на тропічному острові Саона або Каталіна (на ваш вибір).

Прекрасна можливість для комбінації і екскурсії і риболовлі та відпочинку в 

найвідомішому заповіднику!

- -

Індивідуальний трансфер (мінівен + човен): готель-острів Саона-готель.

Фотосет з російськомовним професійним фотографом протягом екскурсії на весь 

день (мілина, острів, Карибське море). Індивідуальний гід. Обід Шведський стіл на 

острові Саона. Фото «під ключ» - Біля 250 фото - ручна корекція (Lightroom)

- -

«ВІЗИТНІ КАРТКИ»: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСЬКЕ МОРЕ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

Факультативні екскурсії з Пунта Кани

ОПИС

ВАРТІСТЬ ($USD)

Страница 29



ПУНТА КАНА ЕКСКУРСІЇ_UA

Карибське море, снорклінг - рифи. Прогулянка на катамарані вздовж узбережжя 

Карибського моря, зупинка біля коралового рифу для снорклинга, прибуття на 

острів Каталіна, вільний час на пляжі, обід і напої, танці і анімація

125 65

Сам за кермом потужного Хаммера або пасажиром в комфорті! Прогулянка на 

усюдихідних джипах по бездоріжжю, гірських стежках і річках. Відвідування 

плантації цукрової тростини, типове домініканське містечко в горах, плантації 

кави і какао, обід, прогулянка на конях, відомий пляж Макао. В автомобілі до 5 

чол. За доплату інд. Транспорт. Водійські права для бажаючих бути за кермом

120 90

Прогулянка на усюдихідних джипах по бездоріжжю, гірських стежках і річках. 

Відвідування плантації цукрової тростини, типове домініканське село в горах, 

плантації кави і какао, обід, прогулянка на конях, Zip-line (тарзанка), пляж Макао. 

Водійські права для бажаючих бути за кермом

90 45

Крім основної програми на джипах Пунта Кана Експрес, ви поїдете на відому гору 

Редонда і зможете зробити фото на «гойдалці в небо», а також відвідаєте дикий 

пляж Вакаме. Водійські права для бажаючих бути за кермом

125 63

Екскурсія на ранчо Пальмера підходить всім, хто любить природу і пригоди! Ви 

проведете дуже насичений день на цьому домініканському ранчо, дізнаєтеся 

багато нового про життя в країні і отримаєте масу незабутніх вражень! Парк 

птахів і орхідей, ферма, кава і какао, цукор і тютюн, кінна прогулянка, баггі тур 

(права не потрібні) і купання в річці, тарзанка зіп-лайн, обід домініканська кухня, 

гойдалки над прірвою.

На ранчо можна відправитися на півдня за скороченою програмою (див. Тури на 

півдня)

109 55

Унікальна печера, джунглі, заповідник. Переїзд в заповідник Лос-Айтісес. 

Сніданок на ранчо, виїзд на конях і прогулянка-експедиція по тропічному лісу 

заповідника, спуск на тросі 18 м під землю в печеру (спец. Обладнання + 

допомога проф. Гідів), дослідження печери, підземна річка, пригоди. Обід, 

прохолодні напої.

155 80

Одна з найзнаменитіших екскурсій в Домініканській Республіці - екскурсія на 27 

водоспадів, яка охоплює найцікавіші місця північного узбережжя країни. 27 

водоспадів вже оцінили сотні туристів і герої передачі Орел і Решка.

Ранній виїзд на північ острова через столицю. Північ Домінікани: заповідник, 

канйонінг, мілина посеред моря.

Піший спуск по каскадах річки Дамахагуа, прогулянка на швидкісному човні, 

відвідування мілини в національному парку Кайо Праісо (Райський Острів), 

снорклінг, прогулянка по річці по затоках і мангрових лісах. Сніданок в парку 27 

водоспадів. Обід з морепродуктами на пляжі, прохолодні напої.

Авіа тур з доплатою - індивідуально

130 90

Найпопулярніша природна фото-точка з гойдалками над обривом або 

«гойдалками в небо» - гора Редонда. Підйом на сафарі-пікапі на 360 м., 360-

огляд на долину, гірський хребет, Атлантику. Після гори - зупинка на безлюдному 

пляжі для купання та відпочинку.

65 35

Екскурсія на ранчо Пальмера підходить всім, хто любить природу і пригоди! Ви 

проведете дуже насичений день на цьому домініканському ранчо, дізнаєтеся 

багато нового про життя в цій країні і отримаєте масу незабутніх вражень! Парк 

птахів і орхідей, ферма, кава і какао, цукор і тютюн, кінна прогулянка, тарзанка зіп-

лайн, гойдалки над прірвою.

На ранчо можна відправитися на цілий день та додатково покататися на Баггі 

(див. Тури на цілий день)

89 45

ДОМІНІКАНА В РУСІ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

ЕКСКУРСІЇ НА ПІВДНЯ: 3-6 ГОДИН. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ
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Сам за кермом! Поїздка на відкритих позашляховиках - баггі в колоритне 

домініканське село. Печера Таіно з озером, плантація кави і какао, знайомство з 

побутом домініканців, тютюнове виробництво, пляж Макао. Баггі Терракросс 

(триколісні) за доп. Плату. Права не потрібні.

75 75

Триколісний гібрид мотоцикла і спорткара, для цінителів їзди «з вітерцем». Хард-

Рок Готель, пляж Макао. Механічна коробка передач. Необхідні права 

міжнародного зразка

220 220

Спортивна троллінговая рибалка в Атлантиці з командою професійних рибалок. 

Снасті і спорядження включено. Ловимо: дорадо, маху, барракуда, марлин, 

тунець і ін.

Макс на яхті 8-10 пасажирів (рибалки і спостерігачі).

Можливі індивідуальні чартери на 4, 6 або 8 годин. Запит каталогу яхт.

100 60

Піратський корабель, плавання з акулами і скатами, анімація: Прогулянка уздовж 

Атлантичного узбережжя на борту двухпалобного піратського корабля з веселою 

командою карибських піратів. Плавання з акулами і морськими скатами, 

годування риб, конкурси, танці, розіграші, які залишать Вам незабутні враження!

Діти до 12 років в 2018 — безкоштовно!

114 0

Близьке спілкування і знайомство з дельфіном, купання, тактильний контакт, 

можна для самих маленьких.
99 99

Програма плавання з одним дельфіном, фокуси, катання на дельфіні. Дітям від 6 

років у супроводі дорослого

Деякі програми в дельфінарії мають обмеження по зросту і за віком, а також 

обмеження для вагітних жінок. У більшості програм до дельфінів допускаються 

діти від 1 метра ростом, які вміють плавати.

149 99

Програма плавання з двома дельфінами, фокуси, катання на дельфіні. Дітям від 

8 років
199 99

Відчути себе домініканськими ковбоями! Відвідайте нашу екскурсію на справжнє 

домініканське ранчо і прогулятись верхи на коні. Кінна прогулянка за обраною 

програмою, ви проїдете вздовж мальовничих пагорбів, побачите тропічні лагуни і 

зелені прерії.

- У програму змагань для справжніх ковбоїв включений обід, чай і випічка перед 

екскурсією, а також шот текіли на кожного гостя. Старт о 08.00 Закінчення о 14.00 

- 99 USD

- Протягом двох з половиною годин дітки отримають захоплюючий досвід їзди на 

конях, а також зможуть відвідати міні-зоопарк на ранчо. Старт о 08.00 Закінчення 

о 14.00. Ціна за одну дитину 39 USD. Ціна за супроводжуючого дорослого 99 $

99 39

НОВИНКА! Кінна прогулянка під місяцем: Прогулянка на коні, участь в церемонії 

вогню, посиденьки біля великого багаття з келихом вина, ви зможете посмажити 

сосиски і зефір на вогні. Старт о 17.00

120 -

Цю екскурсію обожнюю всі - від мала до велика! Проведіть день в компанії 

чарівних мавпочок! Переїзд на ранчо в кокосовий будинок, де ви спробуєте 

тропічні фрукти, смажену каву і какао і, при бажанні, придбаєте свіжі домініканські 

продукти. Переїзд в парк Monkey land. Екскурсія по ботанічної стежці з 

різноманітними тропічними деревами, квітами та кущами. Зустріч з 

доброзичливими білячими мавпочками. Вони звикли до людини і спускаються з 

дерев, щоб посидіти у вас на плечі і поїсти з ваших рук.

Для більшого враження рекомендуємо програму з тарзанкою.

75 50

Захоплююча екскурсія для всієї родини. Ви відвідаєте заповідник, де серед 

тропічних рослин і квітучих фруктових дерев живуть забавні білячі мавпочки 

Саймири. При цьому всі мавпочки не сидять у вольєрах, а безперешкодно 

гуляють по території, а заодно і по гостям. Ви зможете погодувати цих кумедних 

звіряток з рук і зробити з ними незабутні фото. Діти 8+ років і дорослі 

відправляться на захоплююче катання на тарзанці.

Після спілкування з мавпочками вас чекає катання на 12 лініях тарзанки. Напої і 

фрукти.

119 74
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Вид активного відпочинку, тур по повітрю, під час якого ви з'їжджаєте від 

платформи до платформи по тросах. Троси кріпляться до найвищих деревах, так 

що для мандрівника відкриваються види на широкі рівнини, густі ліси, високі гори 

і дзюркотливі річки. Дітям 4+ років

89 45

Катання по тросу між платформами і деревами в горах, найдовша тарзанка в 

Домінікані, Екстрім стрибок - вільне падіння.
114 99

Насолодитися красою острова з висоти пташиного польоту! Під час подорожі на 

маленькому вертольоті уздовж берегової лінії Баваро, ви зможете 

сфотографувати на пам'ять дивовижні тропічні пейзажі та панорами узбережжя, і, 

навіть, попросити пілота зависнути над готелем, в якому ви відпочиваєте.

89 50

Відкрийте для себе незайману красу Баваро і пляжі Арена Горда з білим піском 129 65

Продовження вищевказаних маршрутів до берегів видовищного Макао. Пейзажні 

види і найрозкішніші готельні комплекси району Баваро Пунта Кани
159 80

Більш широке оглядове коло від Баваро і за Уверо-Альто, над узбережжям, 

океаном і землею
219 110

Гранд-каскадні водоспади Ла-Хальда розташовані в глибині східних гір, в 

оточенні пишних тропічних лісів, є найвищим водоспадом в Карибському басейні. 

50 хв подорожі туди і назад, пікнік, напої, година посадки на землі. Можливий 

індивідуальний тур + фотограф (за дод. оплату)

289 145

50 хвилинний політ з посадкою на острів Саона з обідом (лангуст), напоями, 

приватний пляж. Можливий індивідуальний тур + фотограф (за дод оплату)
289 145

Романтична прогулянка на вертольоті, шампанське, захід … 149 0

Керування навчальним літаком Цессна з досвідченим пілотом-інструктором. 

Аеропорт Пунта Кана. Час польоту за штурвалом і море вражень від адреналіну і 

пейзажних видів узбережжя, сіл, гір ... Попереднє навчання не потрібно! До 

штурвала допускаються тільки повнолітні. Є два пасажирських місця для 

Безкоштовного супроводу!

- -

Романтика зустрічі сходу сонця на повітряній кулі. Політ з досвідченим капітаном-

повітроплавцем над долиною Ла Альтаграсія - гаїтянські і домініканські 

поселення в безкрайніх полях цукрової тростини, панорами на гірський хребет 

Східних Кордильєр і місто Ігуей. Сніданок і шампанське. Діти 8+ років, Мінімум 5 

учасників.

275 275

Уроки серфінгу на відомому пляжі Макао. Досвідчені інструктори. Спорядження 

для дорослих і дітей і прохолодні напої включені. Залежно від рівня підготовки 

проведеться інструктаж і два підходи до катання.

89 55

Дайвінг в Атлантиці і на Карибському морі. Для новачків і досвідчених дайверів. 

Корали, рифи, підводний світ. При наявності сертифіката певної категорії: 

затонулі кораблі, печери, плавання з акулами і китами (сезонно). Навчання та 

отримання сертифікату PADI

Запитуйте повний перелік локацій

От 59 От 59

Сам за кермом! Швидкісний двомісний моторний човен, уздовж Атлантичного 

узбережжя, зупинка на снорклінг і на мілині. Під запит: сімейний чотирьохмісниий 

човен.

60 60

Морська прогулянка вздовж узбережжя на білосніжному двопалубному 

катамарані з зупинками на відпочинок і спецпроцедури прямо в океані. 

Включений СПА пакет процедур: масажі тіла + спина + ноги, пілінг-педикюр 

рибками-докторами, йога або пілатес, ванночки для ніг і ін .. Прохолодні напої і 

легкі закуски на борту включені. Тільки 16+. Трансфер включений

149 -

СПА та КРАСА
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Романтичний СПА пакет для двох: на березі океану при світлі місяця, вогню 

факелів і свічок вас чекає розслабляючий масаж, а після - тропічні фрукти і 

шампанське. Це особливий момент для досягнення гармонії між тілом, розумом і 

душею. Романтичного Вам вечора!

Вартість вказана за пару. Трансфер оплачується додатково

380 -

Кращий СПА салон Домінікани і світового рівня SIX SENSES SPA пропонує 

пакети процедур з провідними терапевтами і масажистами на 3,5 - 10 годин.

Запитуйте каталог. Трансфер оплачується додатково

від 350 від 350

Професійна зйомка, ретуш, вибір локацій для фотосесії. Включений трансфер з 

готелю і обробка фотографій «під ключ».

Запитуйте каталог.

- -

Для кожної пари ми створюємо справжню історію кохання. Кожна історія кохання, 

кожен весільний день незабутній. Але за всією пишністю, крім самої пари і їх 

гостей, стоїть величезна робота організаторів, фотографів і всієї команди з 

підготовки до весілля. Ми горимо улюбленою справою і чекаємо вас, щоб разом з 

вами втілити мрію в реальність!

Запитуйте каталог.

- -

Ми з радістю організуємо сюрприз до свята, саме свято або найромантичніший 

день у Вашому житті і, звісно, залишимо все в таємниці від винуватиці або 

винуватця святкування;)

Запитуйте каталог або повідомте Вашу ідею!

- -

Професійний стиліст-візажист, тріо музикантів, декор для сценічної і 

постановочної зйомки, ретро автомобілі і кабріолети, романтична вечеря, зйомка 

відео-кліпу ... Ми будемо раді організувати Ваш унікальний день!

Запитуйте каталог.

- -

Можливість за півдня ознайомитися з контрастним життям домініканців: поїздка 

по Баваро, колоритне Домінікансько-гаїтянське містечко Верон, «місто 

мільйонерів Кап-Кана» і найвідоміший пляж Хуанійо (напої і харчування за доп. 

Плату), підйом на повітряній кулі над Баваро-Пунта Каною для оглядової 

фотографії (погодні умови).

- -

Індивідуальний маршрут по північно-східному узбережжю і передгір'ю Кордильєр, 

глибинка, гора Редонда з гойдалками, нетуристичні типові поселення, дикий 

пляж, обід в прибережному рибальському ресторанчику (за бажанням, за 

дод.оплату)

- -

Політ на повітряній кулі - це, без сумніву, одне з найяскравіших і незабутніх 

вражень у житті кожної людини. Помилуйтеся красотами Домініканської 

Республіки з висоти пташиного польоту. Доторкніться до хмар і верхівках 

столітніх дерев на нашому незабутньому польоті на повітряній кулі! Діти 8+ років.

- -

Ми організуємо тури будь-якої складності в будь-яку точку острова під 

«індивідуальний пошив». Повідомте що б ви хотіли відвідати і ми запропонуємо 

варіанти.

- -

Індивідуальний маршрут по північно-східному узбережжю і передгір'я Кордильєр, 

глибинка, гора Редонда з гойдалками, нетуристичні типові поселення, дикий 

пляж, обід в прибережному рибальському ресторанчику (за бажанням, за 

дод.оплату), переїзд по гірському хребту з видом на Атлантику в долину тростин, 

відвідування міста Ігуей і головної Базиліки святої Марії Альтаграсіа.

- -

Абсолютно нова екскурсія за ексклюзивним маршрутом! Мало хто бачив ці 

унікальні місця в Домінікані, і ви можете стати одним з першопрохідців.

На екскурсії Самана Суперіор ви проїдете вздовж долини Мічес, звідки підете на 

поромі на острів Самана, після переїзду відвідайте пляж Рінкон, райський оазис 

водоспаду Лулу, загадкові мангрові зарості, унікальний готель на деревах The 

Tree House. Включений обід.

- -

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ на півдня: 4-6 ГОДИН

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН.

ПРОФЕСІЙНІ ФОТОСЕСІЇ, ВЕСІЛЛЯ В ДОМІНІКАНІ, ПРОПОЗИЦІЯ РУКИ І СЕРЦЯ
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Тур для спортивних і активних в самий центр країни - гори Харабакоа. Нічний 

виїзд з Пунта Кани - через столицю Санто Домінго на північ. Ви потрапите в 

унікальне природне місце серед гір - Харабакоа. Вас чекає: Сплав по гірській річці 

або каньонинг, обід на ранчо, тропічні джунглі, незаймана природа. Необхідне 

спорядження включено.

Авіа тур з доплатою - під запит (переліт 45 хв в одну сторону). Дозволить 

розширити програму відпочинком або наситити іншими пригодами в Харабакоа 

або долині Констанза.

- -

Новий маршрут! Ранній виїзд на Північ Домінікани: сніданок на ранчо парку 

Дамахагуа, піший спуск по каскадах гірської річки, каньонинг, купання, джунглі. 

Обід включений. Неймовірний будинок-музей Мундо-Кінг, Пізнавальний Сіті тур 

по місту Пуерто Плата (історична і сучасна частина міста) і підйом на канатному 

фунікулері на гору Ізабель до статуї Христа-Спасителя з приголомшливим 

панорамним видом на гори, місто і північне узбережжя Атлантики. Авіа тур з 

доплатою

- -

Північ Домінікани: переїзд через столицю Санто Домінго (оглядово) і долину Ла-

Вега до північного узбережжя, пізнавальний Сіті тур по північній столиці Пуерто 

Плата, підйом на фунікулері до статуї Христа-Спасителя на гору Ізабель, 

відвідування національного природного парку Монте Крісті: морська прогулянка 

по мангрових чагарниках, відпочинок і купання на крихітній піщаній мілині, 

оточеній блакитними водами Атлантики. Авіа тур з доплатою

- -

Авіа або авто тур в центр острова, до підніжжя найвищих гір Великих Антилл - 

Центральних Кордильєр. Експедиція сходження на найвищу точку острова - пік 

Дуарте (3175 м н.р.м.)

Авіа тур (на літаку або вертольоті) в столицю Гаїті - Порт-о-Пренс. Оглядовий тур 

по місту і відвідування головних визначних пам'яток. Обід включений.
- -

Автобусний або авіатур тур по незвіданому Гаїті: столицю Порт-о-Пренс, 

цитадель Ла-Феррьер, палац Сан-Сусі, Міло. Дивовижна країна і народ, культура і 

релігія. Індивідуальний розрахунок під к-ть людей, вибір транспорту та 

проживання.

- -

Ми організуємо тури будь-якої складності в будь-яку точку острова або сусідні 

країни і острова під «індивідуальний пошив». Повідомте, що б ви хотіли відвідати 

і ми запропонуємо варіанти.

- -

Кава, какао, ваніль, ром, мамахуана, сигари, кокосове масло, натуральні крема, 

камінь ларімар, різноманітні домініканські сувеніри. Російськомовні 

консультанти. Дегустація та трансфер включені. Для клієнтів Феєрія 

безкоштовно і без зобов'язань покупок!

0 0

Індивідуальний трансфер в будь-яку точку Домінікани. Комфортабельний мінівен, 

ВІП трансфер на автомобілі класу Люкс (Кадиллак, Лімузин, Субурбан та ін). 

Запитуйте каталог

- -

На сучасному вертольоті в будь-яку точку Домінікани! Будь то аеропорт або 

готель, заповідник або дикий пляж …
- -

Спокійний і щасливий початок відпочинку і виліт без черг на митниці, без стресу і 

довгого очікування. Замовляйте ВІП сервіс в аеропорту Пунта Кани на приліт і 

виліт (Інші Аеропорти країни в каталозі)

Приліт: зустріч у трапа, прискорена митниця - 75 дол / чол.

Виліт: ВІП зал з напоями і закусками, прискорена митниця - 125 дол / чол.

Діти до 7-ми років - Безкоштовно!

- -

Квіти, фрукти, подарунки, торти з доставкою прямо на трансфер з / в аеропорт 

або в ваш номер в готелі Пунта Кани. Запитуйте каталог.
- -

Послуги гіда під будь-який тур і маршрут по острову - це зручний сервіс, якщо вам 

потрібна допомога і оповідач під час тривалих переїздів в екскурсійних турах, що 

не предпологають супровід російською мовою, або перекладач під час ділових 

поїздок.

- -

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Більшість турів проводяться в певні дні тижня і мають обмеження місць в групі. Індивідуальні та групові тури бронюються завчасно. Вартість вказана в доларах США включаючи податки.
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ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЕКСКУРСІЙ / ПОСЛУГ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ:

- Дату, час, місце збору в готелі визначає ТО за допомогою зв'язку через представника / гіда в країні, зустрічі в готелі, з огляду на ваші побажання і надає Екскурсійний ваучер (квиток) зі всією необхідною інформацією. 

Ваучер (квиток) передається гіду на екскурсії / послузі. При втраті / псування Ваучера негайно зв'яжіться з гідом. Без Ваучера (квитка) екскурсійний гід не має право прийняти на екскурсію / надати замовлену послугу.

- Екскурсійні тури мають чіткий графік збору туристів в готелях і правила відвідування, і, щоб уникнути неприємностей, просимо чітко виконувати інструкції по відвідуванню програм, керуватися порадами гіда.

- Якщо транспорт / гід ТО затримується більше 10 хв на збір в призначеному місці, турист зобов'язаний зв'язатися з гідом (телефон, інтернет, дзвінок з рецепшн готелю, ін.) І отримати чітку інструкцію. Турист 

повинен бути попереджений про ймовірність запізнення персоналу і транспорту з незалежних від ТО причин (завантажений трафік, запізнення інших туристів, рейсів, черга на в'їзд в готель і т. П.).

- Запізнення понад 10 хв від призначеного ТО часу / неявка туристом на екскурсію / послугу означає її автоматичне анулювання, кошти поверненню не підлягають.

- Перенесення туру на іншу дату / зміну допускається не менше 48 годин до початку дати програми.

- Скасування можливе за станом здоров'я з довідкою місцевої клініки, наданої на дату туру, відсутністю в країні, заміною на іншу програму еквівалентну сумі першої або з доплатою, інших індивідуальних випадках, 

вагомих причин, підкріплених документально, обговорюваних з адміністрацією ТО. Про всі зміни, НП, обов'язково повідомте гіду, після чого необхідно скласти письмову заяву на ім'я компанії, докласти всі належні 

документи.

- Всі заяви, звернення, похвали / скарги / пропозиції, розглядаються адміністрацією ТО протягом 72 годин після передачі гіду.

- У разі скасування туру / послуги туристом до повернення надаються кошти за вирахуванням фактично понесених ТО витрат і 10% штрафу від суми (збір за бронювання). Дод. 5% стягує місцевий банк при оплаті / 

повернення з / на банківську карту.

- ТО має право вносити незначні зміни в маршрут під впливом сил, незалежних від ТО (погодні умови, зміни, прийняті державою і МінТур країни і т д).

- Перенесення турів на нову дату / час з незалежних від ТО причин (погодні умови, специфіка маршруту і т д) не є приводом для відміни туристом туру / послуги. Винятком є: перенесення на дату, коли туристи 

відсутні в країні або в разі нестачі вільних днів для відвідування туру / послуги в зв'язку з замовленими у ТО іншими програмами.

- ТО не може нести відповідальності за послуги, товари, надані третіми особами. Відповідальність приймає на себе сам турист, якщо це суперечить правилам надання послуг та обслуговування туриста ТО в країні 

перебування. Тому не рекомендуємо приймати сумнівні товари, послуги, відправлятися в сумнівні місця з третіми особами, невідомими персонами, сумнівними псевдофірмами, приватними особами. Перш, ніж прийняти 

на себе відповідальність за такого роду дії - отримаєте пораду від Вашого готельного гіда. Не забувайте, що законодавства в різних країнах відрізняються! І незнання, недотримання місцевих законів не звільняє Вас 

від відповідальності.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС, ЩОБ ВИ ОТРИМАЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ ВІД ВІДПОЧИНКУ В ДОМІНІКАНІ! МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДО СПІЛКУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ВАШОГО ДОЗВІЛЛЯ І НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ, МИ ЗРОБИМО ВСЕ, ЩО ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ, ЩОБ ВИ ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАДОВОЛЕНІ НАШИМ СЕРВІСОМ. БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ТА НЕЗАБУТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ У ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ!
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ІНДИВІ-

ДУАЛЬНО

(1-4 чол)

550-670

запит

від 1400

950

1300

867

Від 1300

1000 за двох

1400 2-4 чол

«ВІЗИТНІ КАРТКИ»: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» КАРИБСЬКЕ МОРЕ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

Факультативні екскурсії з Пунта Кани

ВАРТІСТЬ ($USD)
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запит

560

запит

запит

запит

запит

1700

300

запит

ДОМІНІКАНА В РУСІ: НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН ТУРУ. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ. ХАРЧУВАННЯ ВКЛЮЧЕНО

ЕКСКУРСІЇ НА ПІВДНЯ: 3-6 ГОДИН. ОГЛЯДОВІ І РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ
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140

запит

від 550

-

запит

запит

запит

запит

запит

-

-
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-

-

267

387

477

657

867

867

447

550

1375

запит

запит

110

-

СПА та КРАСА
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-

від 350

від 299

від 750

запит

запит

500

450

1375

запит

600

1500

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ на півдня: 4-6 ГОДИН

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОГЛЯДОВІ ТУРИ НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ: 8-14 ГОДИН.

ПРОФЕСІЙНІ ФОТОСЕСІЇ, ВЕСІЛЛЯ В ДОМІНІКАНІ, ПРОПОЗИЦІЯ РУКИ І СЕРЦЯ
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900

1400

1600

від 1000

від 1900

запит

запит

0

Від 32

від 220

від 75

запит

від 50

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Більшість турів проводяться в певні дні тижня і мають обмеження місць в групі. Індивідуальні та групові тури бронюються завчасно. Вартість вказана в доларах США включаючи податки.
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ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЕКСКУРСІЙ / ПОСЛУГ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ:

- Дату, час, місце збору в готелі визначає ТО за допомогою зв'язку через представника / гіда в країні, зустрічі в готелі, з огляду на ваші побажання і надає Екскурсійний ваучер (квиток) зі всією необхідною інформацією. 

Ваучер (квиток) передається гіду на екскурсії / послузі. При втраті / псування Ваучера негайно зв'яжіться з гідом. Без Ваучера (квитка) екскурсійний гід не має право прийняти на екскурсію / надати замовлену послугу.

- Екскурсійні тури мають чіткий графік збору туристів в готелях і правила відвідування, і, щоб уникнути неприємностей, просимо чітко виконувати інструкції по відвідуванню програм, керуватися порадами гіда.

- Якщо транспорт / гід ТО затримується більше 10 хв на збір в призначеному місці, турист зобов'язаний зв'язатися з гідом (телефон, інтернет, дзвінок з рецепшн готелю, ін.) І отримати чітку інструкцію. Турист 

повинен бути попереджений про ймовірність запізнення персоналу і транспорту з незалежних від ТО причин (завантажений трафік, запізнення інших туристів, рейсів, черга на в'їзд в готель і т. П.).

- Запізнення понад 10 хв від призначеного ТО часу / неявка туристом на екскурсію / послугу означає її автоматичне анулювання, кошти поверненню не підлягають.

- Перенесення туру на іншу дату / зміну допускається не менше 48 годин до початку дати програми.

- Скасування можливе за станом здоров'я з довідкою місцевої клініки, наданої на дату туру, відсутністю в країні, заміною на іншу програму еквівалентну сумі першої або з доплатою, інших індивідуальних випадках, 

вагомих причин, підкріплених документально, обговорюваних з адміністрацією ТО. Про всі зміни, НП, обов'язково повідомте гіду, після чого необхідно скласти письмову заяву на ім'я компанії, докласти всі належні 

документи.

- Всі заяви, звернення, похвали / скарги / пропозиції, розглядаються адміністрацією ТО протягом 72 годин після передачі гіду.

- У разі скасування туру / послуги туристом до повернення надаються кошти за вирахуванням фактично понесених ТО витрат і 10% штрафу від суми (збір за бронювання). Дод. 5% стягує місцевий банк при оплаті / 

повернення з / на банківську карту.

- ТО має право вносити незначні зміни в маршрут під впливом сил, незалежних від ТО (погодні умови, зміни, прийняті державою і МінТур країни і т д).

- Перенесення турів на нову дату / час з незалежних від ТО причин (погодні умови, специфіка маршруту і т д) не є приводом для відміни туристом туру / послуги. Винятком є: перенесення на дату, коли туристи 

відсутні в країні або в разі нестачі вільних днів для відвідування туру / послуги в зв'язку з замовленими у ТО іншими програмами.

- ТО не може нести відповідальності за послуги, товари, надані третіми особами. Відповідальність приймає на себе сам турист, якщо це суперечить правилам надання послуг та обслуговування туриста ТО в країні 

перебування. Тому не рекомендуємо приймати сумнівні товари, послуги, відправлятися в сумнівні місця з третіми особами, невідомими персонами, сумнівними псевдофірмами, приватними особами. Перш, ніж прийняти 

на себе відповідальність за такого роду дії - отримаєте пораду від Вашого готельного гіда. Не забувайте, що законодавства в різних країнах відрізняються! І незнання, недотримання місцевих законів не звільняє Вас 

від відповідальності.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС, ЩОБ ВИ ОТРИМАЛИ МАКСИМУМ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ ВІД ВІДПОЧИНКУ В ДОМІНІКАНІ! МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДО СПІЛКУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ВАШОГО ДОЗВІЛЛЯ І НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ, МИ ЗРОБИМО ВСЕ, ЩО ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ, ЩОБ ВИ ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАДОВОЛЕНІ НАШИМ СЕРВІСОМ. БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ТА НЕЗАБУТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ У ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ!
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