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Nyt sol og strand på Den Dominikanske republikk
Punta Cana i Den dominikanske republikk er selve definisjonen
på en eksotisk sol- og strandferie. Feriebyen er nemlig en av de
mest populære turistdestinasjonene i Karibien, kjent for sine
flotte hoteller og evigvarende, hvite strender med rolig og
innbydende vann, beskyttet av et 29 km langt korallrev.

Beveger du deg ut fra hotellet kan du blant annet bli med på
adrenalinfremkallende aktiviteter slik som zip line, besøke
hovedstaden Santo Domingo, utforske det fargeglade
undervannslivet, la deg fenge av rytmene til dominikansk
folkemusikk og lære hvordan landets kjente sigarer blir til. Dette
er også den perfekte destinasjonen for deg som ønsker å spille
golf.
Vi har laget et forslag til en 16 dagers tur, hvor du kan være med
på flere spennende aktiviteter (ikke inkludert), men også selvsagt
ha tid til å slappe av på Punta Canas vakre, melishvite strender.

Sol- og strandferie i en av de mest populære
turistdestinasjonene i Karibien

Kort tur til hovedstaden, Santo Domingo

Muligheten til å kjøpe spennende aktiviteter:
byvandring i Santo Domingo, Reef Explorer, Sigar- og
shoppingtur samt Doctor Fish Ocean Spa



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
ankomst Punta Cana
Dere flyr fra Norge mot Punta Cana, med én
mellomlanding eller to innen dere er fremme. Ved
ankomst kjøper dere et «tourist card» i flyplassen til USD
10 per person. Dette leverer dere til passkontrollen.
Velkommen til Punta Cana!

De fleste hotellene ligger kun en 30 minutters kjøretur
fra flyplassen. Dere velger selv om dere vil bestille en taxi
ved ankomst. Vi er også behjelpelige med å bestille
privattransport eller en shuttlebuss.

Vel fremme på deres valgte hotell har dere resten av
dagen/kvelden til å slappe av, spise noe god mat og bli
kjent med restortet.

Dag 2 - 14: Punta Cana
De neste ukene i Punta Cana gjør dere akkurat det dere
føler for. Slapp av ved hotellets svømmebasseng eller
strand med en kald drink i hånden, eller benytt dere av
aktivitetene som resortet tilbyr. Dette vil typisk være
leie av snorkleutstyr, ikke motorisert vannsport, tennis,
trening, barneklubb m.m.

Ønsker dere å oppleve mer av Den dominikanske
republikk, har dere selvsagt mulighet til dette! Nedunder
kommer det noen forslag til utflukter dere kan bli med på
under oppholdet.

Forslag til aktiviteter og
utflukter: Byvandring i
Santo Domingo



Slapp av på de nydelige strendene
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Et perfekt utgangspunkt for å bli bedre kjent med Den
dominikanske republikk er å besøke landets hovedstad,
Santo Domingo. Denne byen har en fantastisk blanding
av hus fra 1600-tallet og palasser og festninger fra
senmiddelalderen, i et «gitterverk» av sjarmerende gater.

Santo Domingo er anerkjent som den europeiske
sivilisasjons vugge i «Den nye verden» og den delen av
byen som er fra kolonitiden står oppført på UNESCOs
verdensarvliste - det beste kvalitetsstempelet på at dette
er en by som må oppleves!

I løpet av dagen besøker dere flere av byens mest
sentrale attraksjoner, slik som kunstmuseet Fine Arts
Palace, nasjonalteateret og presidentpalasset. Dere vil
også få se de første europeiske bygningene i landet, blant
annet i gaten Calle de Las Damas og katedralen Santa
María la Menor. Vi beveger oss deretter til Plaza España,
som er omkranset av historiske kolonibygninger og
koselige utendørskaféer. Her finner man blant annet
Colombus' palass, Alcázar de Colón, bygget i 1503 og er i
dag et museum.

Dere vil få en typisk dominikansk lunsj servert i en god
restaurant, med en bred vifte av lokale retter. Det blir i
tillegg tid til shopping på den største handlegaten i byen,
Calle El Conde, innen dere blir kjørt tilbake på hotellet.

Varighet: ca. 12 timer
Inkludert: transport fra hotellet til Santo Domingo og
tilbake (fra noen hotell kan det være ekstra gebyr),
heldagsutflukt med guide, lunsj med vann, brus eller kaffe

og adgang til monumenter.

Tips: ta på dere behagelige sko, da byen skal utforskes til
fots. Det er ikke tillatt å besøke bestemte monumenter
(f.eks. kirker) iført armløse overdeler eller underdeler
som går over knærne. Husk kamera!

Forslag til aktiviteter og
utflukter: Reef Explorer
Bli med på en halvdagstur der dere får slappet av og
utforske livet i korallrevet på det beste stedet i Punta
Cana. Du kan velge å bli med på en snorkletur og kanskje
bli kjent med de godlynte piggrokkene i området eller se
om du får øye på de vennlige sykepleierheiene fra land.

Det er i tillegg mulig å padle i kajakk på de rolige bølgene,
solbade på flytende bademadrasser eller få en
avslappende massasje. Dere vil få servert saft, vann,
brus, kaffe, smørbrød, fersk frukt og kaker.

Varighet: ca. 4 timer om formiddagen eller
ettermiddagen
Inkludert: transport fra og til hotellet (kan koste ekstra
på noen hotell), snorkleutstyr, sikkerhetsutstyr, kajakker,
flytende bademadrasser, power snorkel,
paddlesurfebrett og forskjellige typer massasje, samt
mat og drikke som beskrevet ovenfor.



Dominikanske suvenirer
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Ta med: behagelige klær og sandaler, badetøy, solkrem,
solbriller og håndkle, kamera
(engangsundervannskamera kan kjøpes på Marinarium).
Barn: må være minst 13 år gamle for å delta på denne
utflukten og koster det samme som en voksen. Barn skal
være ledsaget av en voksen.

Forslag til aktiviteter og
utflukter: Sigar - og
shoppingtur
Når man besøker Den dominikanske republikk er det tre
ting en bør ta med hjem: lokale sigarer (som er blant de
beste i verden), rom og kaffe. Her får du muligheten til å
kjøpe alle tre til gode priser på én og samme utflukt.

Hos Don Lucas Cigars vil det bli avslørt hemmelighetene
bak sigarprosessen, fra dens spede start, hvor
tobakksfrøene sås og helt til den er klar til å nytes. Dere
får også muligheten til å prøve en ren Don Lucas
delight-sigar (rangert som nummer 11 i verden i Leisure
& Travel Magazine).

Etter stoppet på den lille sigarfabrikken venter det et
besøk til oppbevaringsrommet, der dere får se hvordan
kvalitetskontrollene blir gjort og hvordan sigarene blir
oppbevart. Etter rundvisning er det nok av tid til å
utvelge en sigar i butikken ved siden av - Mundo

Autentico. Her kan dere kjøpe Don Lucas' eget merke til
en rimelig pris og eventuelle andre store cubanske eller
dominikanske merker. I butikken finnes det i tillegg andre
interessante ting, slik som malerier, skulpturer, smykker,
sigarer, klær, kaffe, rom, vanilje og mye mer.

Varighet: ca. 2-3 timer
Inkludert: Transport til og fra hotellet (kan koste ekstra
fra noen hoteller), prøve en Don Lucas-sigar og smake på
dominikansk rom

Ta med: Behagelige klær og sko, kamera og evt. penger til
shopping.
Barn: mellom 2-12 år og de skal være ledsaget av en
voksen
Viktig å vite: Sjekk ut tollreglene for hvor mye du kan ha
med deg hjem

Forslag til aktiviteter og
utflukter: Doctor Fish
Ocean Spa
En perfekt utflukt for deg som vil ha avslapning og
nytelse. Doctor Fish Ocean Spa er en av de mest
populære spa-opplevelsene i området og det med god
grunn. Det er ikke mange steder du får en båttur langs
kysten og spa på samme tid!



Utforsk Santo Domingos historiske gater
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Her får du testet såkalt «bio-pilates» som fokuserer på
flere ulike uttøying - og pusteøvelser, samtidig som du
har en harmonisk utsikt til Punta Canas gjennomsiktige
vann og tropiske kystlinje. På båten vil dere dessuten bli
tilbudt to behandlinger. Den ene er en tradisjonell
kroppsmassasje som frigir spenninger, stress og
muskelsmerter. Den andre er en avslappende stund i en
elektronisk seng. Prøv dessuten de elektroniske
ioniseringsmaskinene som skal fjerne giftstoffer i
kroppen. I tillegg får dere møte noen spesielle
«dermatologer», kjent som Doctor Fish. Disse er
bittesmå fisker, Garra Rufa, som gir dere en annerledes
fotpeeling og silkemyke føtter!

Varighet: 3 timer, pluss transporttid
Inkludert: transport til og fra hotellet (kan koste ekstra
fra noen hotell). Halvdags spautflukt med flere
aktiviteter på en motorisert dobbeltdekkerkatamaran,
håndklær, drikkevarer: naturlig fruktsaft, vann, brus,
hvitvin, samt smørbrød med skinke, ost og salat

Ta med: behagelige klær, badetøy, strandsandaler,
solkrem og kamera
Barn: Denne utflukten er ikke tilgjengelig for barn under
18 år
Viktig å vite: Utflukten er heller ikke tilgjengelig for
gravide. Rekkefølgen av aktivitetene kan variere.
Varighet av hver aktivitet er ca. 20 minutter

Dag 15-16: Hjemreise
Med overflod av solskinn og gode opplevelser den siste
uken er tiden kommet til å ta farvel med strand og palmer
og dere flyr tilbake til Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Juli - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Superior - Fra kr.
26 648,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
30 448,00 NOK

Boutique - Fra kr.
34 298,00 NOK

Reiseperiode November - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Superior - Fra kr.
23 248,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
24 848,00 NOK

Boutique - Fra kr.
29 798,00 NOK

Reiseperiode Januar - april  - Pris per person når 2 reiser sammen

Superior - Fra kr.
30 098,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
32 098,00 NOK

Boutique - Fra kr.
56 648,00 NOK

Reiseperiode Mai - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Superior - Fra kr.
24 148,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
24 848,00 NOK

Boutique - Fra kr.
29 248,00 NOK

Hoteller

Superior: Occidental Caribe****, All inclusive
Deluxe: Iberostar Selection Bavaro*****, All inclusive
Boutique: Catalonia Royal Bavaro*****, All inclusive



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter

14 netter på hotell

All inclusive

Transfer og utflukter

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/karibien/den-dominikanske-republikk/strandferie-i-punta-cana-16-dager-13890?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/karibien/den-dominikanske-republikk/strandferie-i-punta-cana-16-dager-13890%3E

