FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK DOMINIKA 2021.
Saona (egész napos kirándulás)
07:30 körül felvesz minket a transzfer busz, az utazás Bayahibe-re, egy elbűvölő kis kikötőfaluba,
kb. 1 óráig tart. Az út alatt rengeteg érdekes és izgalmas információt tudunk meg az ország
történelméről, éghajlatáról és a helyiek életéről, amit az idegenvezetőnk előadási stílusa és
ismeretanyaga még szórakoztatóbbá tesz. Megérkezve Bayahibe kikötőjébe, azon belül is egy
privát részre, ahol csak mi vagyunk, gyors frissítőt kapunk (kávé, teasütemény, üdítő), majd ezt
követően felszállunk egy Trimaran hajóra, ami elindít minket életünk legnagyobb kalandjára!
A hajóút Saona szigetére egy órás, a hajónk kényelmes, biztonságos és nem utolsó sorban gyors. A
kényelmet szolgálja, hogy egy része fedett. Az út önmagában óriási élmény: szól a zene, a hajó
száguld, folyik a rum, lehet táncolni és úgy érzed tiéd az egész világ!
Első megállónk, Saona szigetén, Mano Juan kis faluja, ahol hófehér homok, türkizkék víz és
pálmafák látványa fogad minket. Itt a helyi személyzet már készíti nekünk a languszta ebédet és
további frissítőkkel várnak minket. Lehetőségünk nyílik a helyi falut megnézni – igazán nem
szabad kihagyni! – és a teknősmentő egyesületről minden fontos információt meghallgatni. A
fürdőzés, fényképezkedés és a fantasztikus ebéd után útra kelünk a túra második
programhelyszínére, Saona lakatlan részére, a Canton de la Playa-ra. A kirándulásokat szervező
helyi partnerünk fenntartja a jogot a programok módosítására, az árak változtatására!
Canton de la Playa-n leesik az állunk! A tudat, hogy a sziget lakatlan és látván az elbűvölő
környezetet garantáltan nem felejtjük el soha ezt a napot! A szigeten rossz kép nem készülhet,
igazi képeslapok születnek! Igazi strandolós program vár minket, helyi gyümölcskóstolási
lehetőségekkel, frissítőkkel és persze rummal. A program ezen megállója kb. 2 órás és következik
a harmadik úti célunk, a Piscina Natural meglátogatása.
A Piscina Natural a nyílt tengeren, egy homokpadon található. Itt a hajónk csak lehorgonyozik az
1-1,5 méteres vízben, ahol újabb lehetőségünk van fürdőzésre. Aki szeretne snorkelezhet, de az
igazi látványosságot a tengericsillagok jelentik! A csillagokat csak a szemünkkel csodáljuk, hogy a
következő generációnak is lehetősége legyen gyönyörködni ezekben a fantasztikus élőlényekben.
Miután mindenki kipancsolta magát a hajó visszaindul Bayahibe kikötőjébe, az út 50 perc. Az egész
napos élményáradattól megrészegülve, mosollyal az arcunkon, jókedvűen száll fel mindenki a
transzferbuszra, ami visszarepít minket Punta Cana-ra.
Részvételi díj: 139 USD/fő
Samana (egész napos kirándulás)
Punta Canatól északra, 70 km mélyen nyúlik be a Samana-félsziget, amelynek szinte érintetlen
öblében minden évben január és március/április között hosszúszárnyú bálnák tucatjai gyűlnek ide
nászidőszakra.

6-6:30 körül indulunk el Punta Cana-ból kényelmes transzferbusszal. Az út, az északi partig, egy
bő másfél óra, amit megszakítunk egy 20 perces pihenővel, kávézással. Az utazás maga izgalmas,
hiszen folyamatosan változik a környezet, rengeteg érdekességet láthatunk útközben, a lenyűgöző
látványról nem is beszélve. Láthatjuk a Dominikai Köztársaság valódi arcát, azt, hogy hogyan is
élnek a Samana félszigeten az emberek. A program hihetetlen élménydús: safari teherautó, hajó,
dzsungel, vízesés, sziget, minden, ami beleférhet egy egész napos túrába. Tengernyi információt
kapunk a félsziget klímájáról, a növény- és állatvilágáról.
Megérkezünk a samanai öböl déli partján található kikötőbe, ahol gyümölcsökkel, kávéval várnak
minket. Katamaránra szállunk és elindulunk meglesni a bálnákat.
A hosszúszárnyú bálnák januártól áprilisig tartózkodnak a samanai öbölben, abból a célból, hogy
párosodjanak, és hogy világra hozzák a kicsinyeiket. Eme csodálatos teremtményeket
bálnaszezonban láthatjuk, ezen időszakon kívül, egyenesen áthajózunk a következő állomásunkra,
Santa Barbara de Samana-ra, ami ennek a tartománynak a székhelye.
A kikötőben felszállunk a nyitott safari teherautókra, majd elindulunk meghódítani a Sierra de
Samana hegyláncot. Az út érintetlen esőerdőkön és helyi kis falvakon keresztül vezet El Limon
falucskáig. El Limonban alkalmunk nyílik egy botanikus farmon minden helyi gyümölcsöt
megnézni és megkóstolni (kakaó, kávé, moringa tea). Itt lóra pattanunk és kísérővel meghódítjuk
az esőerdőt az Arroyo Hondo folyó mentén. A túrához nem kell tudni lovagolni, ez ne riasszon el
senkit. Megérkezünk az El Limon vízeséshez, ahol a Jurassic Park egyes jeleneteit is forgatták…aki
szeretne megmártózhat a hűsítő vízben. Visszatérve a farmra, ízletes helyi alapanyagokból készült
ebéddel várnak minket. Megkóstolhatjuk a helyi konyha ízeit, a dominikaiak által kedvelt ételekkel
ismerkedhetünk meg.
Az ízletes helyi lakoma után hajóra szállunk és irány a következő úti cél: a Bacardi sziget. Mivel
több Bacardi reklámot forgattak itt, így ragadt rá ez a becenév, de a becsületes neve a szigetnek:
Cayo Levantado. Türkizkék víz, hófehér púderhomok, pálmafák, másfélkét órás strandolás –
bálnaszezon idején, a bálnákkal töltött időtől függ a strandolás hossza – és itt kapható a világ egyik
legjobb Pina Colada-ja is!
A nap végét pedig megkoronázzuk azzal, hogy naplementében hajókázunk át az öböl déli partjára,
ahol buszra szállunk és általában este 8-fél 9-re érünk vissza a szállodába.
Az egész napos kirándulás minden perce élmény, nincs más dolgunk csak hátradőlni és élvezni a
programot!
Részvételi díj: 175USD/fő, januártól áprilisig: 195 USD/fő bálnalessel
Delfinúszás
Életre szóló élmény megtapasztalni ezeknek a csodás élőlényeknek a közelségét, játékosságát,
intelligenciáját. Nálunk lehetőséged nyílik átélni mindezt, megérintheted őket és együtt úszhatsz
a delfinekkel. Számunkra fontos, hogy ezt a fantasztikus élményt olyan közegben tapasztald meg,

ahol az állatokkal is jól bánnak. Éppen ezért kizárólag olyan delfináriummal dolgozunk, ahol
odafigyelnek a delfinekre és a lehető leghumánusabban tartják őket.
Részvételi díj: 149USD/fő
Santo Domingo és Altos de Chavon (egész napos városnézés)
Gyere és nézd meg a Dominikai Köztársaság fővárosát, az Ozama folyó nyugati partján elterülő
Santo Domingo-t, az Újvilág legrégebbi városát, ahol betekintést nyerhetünk a helyiek nyüzsgő
városi életébe is. Bejárjuk Altos de Chavont, a korallvárost, amely a Chavon folyó melletti
fennsíkon, 1983-ban korallkőből épült város egy 14. századi mediterrán falut elevenít meg.
Ellátogattunk Colombus fiának, Diegonak a házába, az Alcazar de Colon-ba, megnézünk egy
Larimar műhelyt, felkeressük az amerikai kontinens első, máig működő székesegyházát, a
Catedral Primada de Américat és az Ozama-folyó partján álló Ozama-erődöt (Fortaleza Ozama).
Részvételi díj: 99 USD/fő
Macao-Cap Cana
Első állomásunk, Macao, az egyik legszebb szörfös paradicsom a Dominikai Köztársaságban, ahol
találkozhatsz szörföző kutyákkal, valamint rengeteg lazasággal, vidámsággal.
Következő állomás Cap Cana. Fedezd fel velünk ezt a luxus negyedet, amely annyira elvarázsolta
többek között Denzel Washington-t, Jack Nicholson-t, hogy ingatlant is vásároltak itt. Megnézzük
a fantasztikus Juanillo partot, amely nem nyilvános part, így tömegre nem kell számítani. Illetve
Cap Cana-n belül elviszünk titeket egy meglepetés helyre, ahol lenyűgöző látvány tárul a szemünk
elé, valamint lehetőségünk van a Karib térség egyik legjobb éttermét, a Little John-t, is
meglátogatnunk.
Részvételi díj: 90 USD/fő
Slingshot
Fél napot töltünk, az egyik legnépszerűbb programunk főszereplőjével, a Polaris Slingshot
háromkerekű járgánnyal. Elkocsikázunk Macao beach-re, majd elszáguldunk megnézni Punta
Cana Downtown színes világát. Egy igazi sportos, vagány program.
Részvételi díj: 200 USD/fő
Jetboat
A jetboat a térség leggyorsabb csónakja. A kalandos kedvűek kipróbálhatják a jetboat
programunkat, ahol egy félnapos extrém hajótúrán vehetnek részt, valamint cápát- és ráját is
simogathatunk, együtt úszhatunk velük.
Részvételi díj: 70 USD/fő

Mélytengeri horgászat
Remek kikapcsolódás gyakorlott- és kezdő horgászoknak. Amennyiben az a vágyad, hogy egyszer
egy barrakuda vagy marlin akadjon a horgod végére, akkor csatlakozz hozzánk. Velünk garantált
a nagy fogás.
Részvételi díj: 140 USD/fő, kísérő: +100USD

