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Luksuriøse innkvarteringer, kritthvite strender, kolonikultur
og frodig regnskog

En fantastisk 13 dagers rundreise i Den dominikanske republikk,
hvor det på programmet venter unik kultur, enestående natur og
blendene sandstrender. Innkvarteringen matcher de minnerike
opplevelsene med unik historie og plassering.

Dette er virkelig en ferie hvor du får god tid til å oppleve det
ypperste av hva denne perlen i Karibien har å by på.

Santo Domingos historiske og UNESCO-beskyttede
bydel

Den nydelige naturen i regnskogen ved Barahona

Overnatting i tretoppene

Avslappende dager ved stranden på et av Punta
Canas beste 5-stjerners hoteller



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
ankomst til Santo
Domingo
Det er avreise fra Norge med ankomst Santo Domingo,
hovedstaden i Den dominikanske republikk, senere
samme dag. Etter bagasjen er mottatt, blir det arrangert
privat transfer fra flyplassen til deres flotte 5-stjerners
hotell i Santo Domingo, Casas del XVI. Her skal dere bo
de neste 2 nettene mens dere utforsker hovedstaden og
dens UNESCO-beskyttede gamle bydel.

Hotellet deres er innrettet i en gammel, historisk bygning
fra 1600-tallet og ligger flott plassert midt i den gamle
bydelen. Hos Casas del XVI går historiens vingeslag og
moderne komfort hånd i hånd. Se frem til et fantastisk
opphold.

Overnatting: Casas del XVI*****

Dag 2: Santo Domingo
Dere har en hel dag til å oppleve Santo Domingo
historiske bydel. Spanjolene og Columbus kom til
Hispaniola i 1492, men Santo Domingo ble først
grunnlagt i 1498. Byen ble dermed den første
bosettelsen i Den nye verden og den første byen i «The
Americas» som fikk en katedral, et sykehus, tollbygning,
universitet og festning.

Byen ble bygget etter en helt ny modell, hvor gatene gikk
både loddrett og vannrett. Denne modellen for
gatenettverk har siden den gang blitt brukt i mange
storbyer i blant annet USA og har sikret byen sin
UNESCO-status.

Santo Domingo ble knutepunktet for den spanske
ekspansjonen i Den Nye Verden. Det var primært herfra
at de spanske "Conquistadores" seilte ut i søken etter
nye øyer og områder som kunne erobres.

Den gamle bydelen i Santo Domingo står stort sett intakt
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fra 1500-tallet, noe som gjør området helt unikt. Bydelen
består av 32 gater som inndeler byen i 116 blokker,
bestående av hus med en eller to etasjer. Denne delen av
Santo Domingo utstråler med sin monumentale arv og
sine unike, gotiske bygninger en historisk autentisitet
som man finner få andre steder i verden.

Gamle byen er i seg selv et høydepunkt, men skal man
velge ut noen spesielle bygninger vil vi blant annet
anbefale:

Catedral Primada de América fra 1514
Monasterio de San Francisco fra 1508
Fortaleza Ozama, festning fra 1502
Museo Alcazar de Colon, hjemmet til Columbus'
sønn, Diego

Overnatting: Casas del XVI*****
Måltider: Frokost

Dag 3: Santo Domingo -
transfer til Barahona
Etter et par herlige dager i Santo Domingo er det nå tid
for å oppleve den fantastiske naturen som finnes på Den
dominikanske republikk. Dere blir hentet på hotellet av
deres private sjåfør og det venter nå en kjøretur på ca. 3
timer innen dere er fremme i Barahona i regnskogen. Her

skal dere overnatte i tretoppene i rustikke Rancho
Platon.

Rancho Platon er et øko-vennlig resort hvor man
gjennom stedets beliggenhet og design, som harmonisk
går i et med naturen, kan nyte de fredfylte, vakre
omgivelsene og samtidig få en unik mulighet til å få et
aktivt innslag i ferien.

Her er det nok av muligheter til å verdsette den flotte
naturen. Bli med på en båttur på elva, nyt en forfriskende
svømmetur, bad ved et fossefall eller bare slapp av i de
avstressende og frodige omgivelsene.

Rancho Platon består av en rekke trehus som er bygget i
stil med naturen og med respekt for omgivelsene.
Trehusene ligger vakkert til enten blant trærne i
regnskogen, ved fossefall eller ved mindre innsjøer i
jungelen. I nærheten av Rancho Platon finnes også
strender, fjell og elver. Så alle naturelementene er
tilstede her.

Resortets formål er å tilby sine gjester en perfekt balanse
mellom kvalitet og beskyttelse av miljøet, samtidig som
man har mulighet til et aktivt eventyr.

Overnatting: Rancho Platon, Tree House Apartment****
Måltider: Frokost, lunsj og middag
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Dag 4 - 5: Barahona,
Rancho Platon
Hele 2 dager til å slappe av i regnskogen og til å bli med
på de mange aktivitetene som stedet tilbyr: fra
hesteridning, fotturer og terrengsykling, til mer
vannbaserte opplevelser, slik som eksempelvis tubing.

Det er også mange utfluktsmuligheter fra Rancho Platon,
blant annet til Las Águilas Bay, Hoyo de Pelempito, Los
Patos Beach, Lake Enriquillo, Magnetic Pole, Lagoon
Oviedo og Lagoon Rincón. Utfluktene kjøper dere på
resortet.

Overnattingen her er ganske unik, da dere skal sove i
tretoppene på en 3.etasjers høyde, med samtidig nyte
moderne fasiliteter og komfort. Ved å bo blant
tretoppene får dere en fantastisk mulighet til å komme
tett på naturen og oppleve regnskogens mange lyder og
dyr. En unik opplevelse!

Overnatting: Rancho Platon, Tree House Apartment****
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Barahona - transfer
til Punta Cana

Det vakre naturområdet forlates i dag og dere hentes av
en privat sjåfør. Etter 5 dager fylt av kultur og natur
venter det nå nok av tid til å fordøye alle inntrykk på de
nydelige strendene ved Punta Cana på øyas østkyst.

Det venter noen timer med bil innen dere utpå
ettermiddagen kommer frem til deres flotte 5-stjerners
hotell, The Westin Punta Cana Resort & Club, som skal
være hjemmet deres den neste uken. Hotellet ligger
plassert like ved det asurblåe havet.

Overnatting: The Westin Punta Cana Resort & Club*****

Dag 7 - 11: Punta Cana
Nyt sol, strand og vann i Punta Cana. Her finner dere
lange, kritthvite sandstrender og palmer, omkranset av
det turkisfargede, lune havet. Resortet råder over en
strand på hele 5 km!

Westin Punta Cana Resort and Club er et resort i
verdensklasse med all den komfort, fasiliteter og
aktivitetsmuligheter som tenkes kan. Blant annet:

Hele 2 golfbaner i verdensklasse
Six Senses Spa
Dykkemuligheter
Muligheten til å leie båt
Tennisbaner
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Vannsportsaktiviteter av enhver art:
kajakkpadling, vindsurfing, vannski, katamaran
m.m.

Dessuten tilby resortet et nytt aktivitetsprogram hver
dag. Sjekk det ut!

Shopping er en yndet fornøyelse for mange og det er nok
av muligheter her med Puntacana Village som byr på
flere hyggelige butikker. De kulinariske opplevelsene er
minst like bra. Her er det 2 restauranter og 3 barer å
velge mellom:

Anani restaurant - Se menyen her
Brassa Grill & Bar - Se menyen her
Cigar & Rum Bar
Lobby Bar
Kite Bar, ved svømmebasenget

Av andre hotellrestauranter i nærområdet kan vi
anbefale:

The Grill på La Cana Golf & Beach Club - Se
menyen her
La Yola på Puntacana Resort & Club Marina - Se
menyen her
Bamboo på Tortuga Bay Hotel - Se menyen her

Overnatting: The Westin Punta Cana Resort & Club*****

Dag 12: Avreise fra Punta
Cana
Det er tid for å forlate dette fantastiske landet i Karibien
med sin unike kultur og natur, samt de blendende
badestrendene. Hotellet ligger bare en 10 min. kjøretur
fra Punta Canas internasjonale flyplass og dere sørger
selv for å komme der i tide.

Dag 13: Ankomst Norge
Dere ankomme Norge i løpet av dagen.

http://www.puntacana.com/assets/anani-menu.pdf
http://www.puntacana.com/assets/brassa-menu2.pdf
http://www.puntacana.com/assets/the-grill-menu-principal.pdf
http://www.puntacana.com/assets/the-grill-menu-principal.pdf
http://www.puntacana.com/assets/la-yola-julio-2017.pdf
http://www.puntacana.com/assets/la-yola-julio-2017.pdf
http://www.puntacana.com/assets/bamboo-cena-julio-2017.pdf
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Reiseperiode November - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - Fra kr.
26 648,00 NOK

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

Dobbeltrom - Fra kr.
29 498,00 NOK

Reiseperiode Juli - august   - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - Fra kr.
26 548,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - Fra kr.
28 748,00 NOK



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                

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter

2netter på Casas del XVI***** i Santo Domingo, inkl.
frokost

3netter på Rancho Platon (Tree House
Apartment)**** i regnskogen ved Barahona, inkl.
frokost, lunsj og middag

6netter på The Westin Punta Cana Resort &
Club***** i Punta Cana

Privat flyplasstransfer i Santo Domingo

Privat transport fra Santo Domingo til Barahona og
fra Barahona til Punta Cana

Flyplasstransfer i Punta Cana

Øvrige utflukter

Øvrige måltider

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/karibien/den-dominikanske-republikk/kultur-natur-og-strand-pa-den-dominikanske-republikk-13988?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/karibien/den-dominikanske-republikk/kultur-natur-og-strand-pa-den-dominikanske-republikk-13988%3E

