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Bli med på denne eventyrlige rundreisen i de to landene som
utgjør øya Hispaniola i Karibien: Den dominikanske republikk i
øst og Haiti i vest.

Sammen med en engelsktalende guide kommer du til å få et
unikt innblikk i øyas vakre natur, rike historie og kultur, med
spennende utflukter underveis. Den dominikanske hovedstaden og UNESCO-byen,

Santo Domingo

Cibao Valleys vakre natur

Havnebyen Cap-Haïtien i Haiti

Tur med kabelbanen opp til Isabel de Torres i Puerto
Plata, Den dominikanske republikk



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
og ankomst Santo
Domingo, Den
dominikanske republikk
Dere flyr fra Norge og ankommer Den dominikanske
republikk samme dag. På flyplassen blir dere hentet og
kjørt til Santo Domingos historiske sentrum. Resten av
dagen har dere på egen hånd til å utforske hovedstaden.

Overnatting: Hodelpa Caribe Colonial

Dag 2: Santo Domingo,
Den dominkanske
republikk
I dag starter rundreisen for alvor. En engelsktalende
guide vil fortelle dere om Karibiens første europeiske by
og ta dere med på en opplevelsesrik byvandring i Santo
Domingo.

Santo Domingo har et stort utvalg av kulturelle
severdigheter, spesielt innenfor arkitektur, i motsetning
til andre steder på øya. Dere besøker «Zona Colonial»,
det historiske sentrum som står oppført på UNESCOs
verdensarvliste. Underveis på gåturen vil dere også få
oppleve palasset til Christoffer Columbus sønn, Diego
Columbus, (Alcázar de Colón), guvernørens palass,
Karibiens første katedral og «Parque de Colón» med et
bronsemonument av Kristoffer Columbus. I løpet av
dagen vil dere gå ned langs Calle Las Damas og gjennom
gaten El Conde, hvor dere finner mange butikker, barer
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og restauranter.

Om ettermiddagen går dere rundt på den østlige siden av
byen. Her besøker dere blant annet det berømte
monumentet «Faro a Colón» (Colombus' fyrtårn).
Ryktene skal ha det til at man her finner rester av
Columbus. På turen rundt i byen besøker dere også
grottesystemet Los Tres Ojos, med sine underjordiske
elver og stalaktittgrotter. Før dere når
havnepromenaden, via hovedgaten «27 de Febrero», blir
det gjort et stopp ved Palacio Nacional.

Måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Hodelpa Caribe Colonial

Dag 3: Santo Domingo -
Jarabacoa, Den
dominikanske republikk
I dag skal dere videre til Jaraboca. Dere kjører langs
veien Autopista Duarte, som tar dere gjennom landlige
distrikt dominert av intensivt landbruk. Stopp ved en av
de mange bodene langs veisiden og smak på de lokale,
tropiske fruktene. Dere vil underveis se hvordan
sitrusplantasjer er spredt over de høye dalsidene. Dere
kjører også forbi det store markedet i Villa Altagracia.

Snart snor veiene seg opp langs fjellene i Cordillera

Central, også kjent som de dominikanske alpene.
Området er et populært feriemål for de lokale.

Jarabacoa ligger 600 moh og er omgitt av furuskog, elver,
fjell og daler omkring elvene Rio Yaque del Norte og Rio
Jimenoa. På grunn av den kjølige temperaturen året
rundt, er området et mekka for fotturentusiaster og
naturelskere. Det fruktbare området er også kjent for
sine blomsterplantasjer.

Etter dere har ankommet sjarmerende Jarabacoa, venter
det et besøk til kaffefabrikken «Monte Alto». Her vil dere
høre mer om dyrking og forarbeiding av kaffebønner, og
dere skal selvfølgelig få smake på kaffen. Etter en kort
kjøretur, etterfulgt av en kort fjelltur, besøker dere det
vakre fossefallet Salto Baiguate, som er ca. 30 meter
høyt.

Måltider: Frokost og middag
Overnatting: Rancho Baiguate

Dag 4: Jarabacoa -
Cap-Haïtien, Haiti
Denne dagen tar veien dere til frodige Cibao Valley, øyas
landbruksskatt. Her blir det dyrket kaffe, kakao, tobakk,
ris og bananer. Dere kommer etter hvert til Santiago de
los Caballeros, landets rikeste by, som også er den
neststørste byen i Den dominikanske republikk. Se
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tobakksområdene tett på Villa Gonzalez. De siste årene
har faktisk Den dominikanske republikk overgått
naboøya Cuba når det gjelder dyrking og bearbeiding av
tobakk.

Dere fortsetter deretter turen gjennom Ouanaminthe til
nabolandet Haiti.

Måltider: frokost
Overnatting: Habitation des Lauriers

Dag 5: Cap-Haïtien - Milot
- Cap-Haïtien, Haiti
Tidlig om morgenen reiser dere til Milot og besøker det
berømte citadellet, Laferrière, som er på UNESCOs
verdensarvliste. Dette skipsformede fortet ligger 950
moh og måler ca. 9000 kvadratmeter. Nyt den flotte
utsikten over det omkringliggende kuperte landskapet,
hvor dere på klare dager kan se helt ned til havet.

Dere besøker også palasset Sans-Souci som tidligere var
Kong Henri Christophes residens. Slottet ble inspirert av
den praktfulle bygningen med samme navn i Postdam i
Tyskland. Palassets kapell har et moderne marmoralter
som den dag i dag er i god stand. Kapellet gir en god
pekepinn på hvordan det så ut her før i tiden. Etterpå blir
det servert lunsj.

Måltider: frokost og lunsj
Overnatting: Habitation des Lauriers

Dag 6: Cap-Haïtien, Haiti -
Monte Cristi, Den
dominikanske republikk
Etter frokost skal dere ut på en guidet bytur og utforske
hovedattraksjonene i Cap-Haïtien. Havnebyen ble
grunnlagt i 1670 som Cap Francais av Betrand d'Ogeron
ved Manzanillo Bay. Se de spennende husene som er
bygget i kolonistil med spesielle arkitektoniske trekk. I
byens sentrum, på Place d'Armes, får dere oppleve et
museum og katedralen med sin mektige kuppel. På
hovedtorget ligger det flere historiske bygninger og Fort
Picoulet fra det 18.århundre. Fortet har en fantastisk
beliggenhet, med en nydelig utsikt over havet.

Innen dere reiser tilbake til Den dominikanske republikk,
stopper dere og besøker Fort-Liberté, like før grensen.
Dette er en av de eldste byene på øya, grunnlagt i 1578.
Indianerne og spanjolene kalte stedet for Bayaha, inntil
Frankrike tok over i 1804. De gav byen navnet
Fort-Dauphin, men da Haiti fikk sin selvstendighet i
1804, ble byen omdøpt til Fort-Liberté.

Over grensen drar dere til Monte Cristi. Dette er som å
bli med på en reise tilbake i tid. Den berømte, engelske
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piraten Sir Francis Drake brukte denne regionen til å
gjemme skipene sine fra spanjolene. Se den 29 meter
høye klokketårnet som ligger midt i sentrum: den eneste
klokken i verden som er blitt bygget inn i et ståltårn.
Dette er dessuten en kjent klokke, da det ble bygget av
samme ingeniørfirma som bygget Eiffeltårnet i Paris.

Før dere kommer til hotellet, besøker dere et av de
største områdene for havsaltproduksjon i Den
dominikanske republikk.

Måltider: Frokost
Overnatting: El Moro Eco Adventure Hotel

Dag 7: Monte Cristi -
Puerto Plata, Den
dominikanske republikk
Tidlig om morgenen går dere opp til byens landemerket,
fjellet El Morro. Herfra har dere en storslått utsikt over
byen og kysten. Fra dette tørre landskapet, fortsetter
dere reisen til nordkysten, også kalt Amber Coast, med
sitt frodige terreng. Underveis besøker dere den lille
byen Imbert, der dere får se hvordan lokalt håndverk er
laget av kleberstein og tre-lignende steiner. Disse vakre
forarbeidede steinene blir solgt over hele landet. Ved
atelieret vil dere få se forskjellige metoder som blir brukt
på disse steinene og selvsagt få muligheten til å kjøpe noe

av denne kunsten.

Puerto Plata er kjent for sine vakre, viktorianske trehus
som ligger omkring parken i sentrum, samt det 800 m
høye fjellet, Isabel de Torres. Sukkerrørene som ble
importert av Christofer Columbus ble først plantet i
Puerto Plata, og frem til noen få år siden var dette byens
økonomiske ryggrad.

Dere besøker byens eldste bevarte fort: Fort San Felipe.
Fortet ble bygget i 1577 for å forhindre angrep fra havet.
Deretter tar dere turen til parken i sentrum med de
kjente husene.

Måltider: Frokost og alt inkludert på Hotel i Puerto Plata
Overnatting: Sunscape

Dag 8: Puerto Plata - Las
Terrenas, Den
dominkanske republikk
Etter frokost venter det en minnerik tur med kabelbanen
som tar dere de 800 meter opp til Isabel de Torres. På
toppen venter det en utsikt uten like.

I dag fører veien dere videre langs nordkysten til Rio San
Juan. Dette er en av landets vakreste byer, med sine
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fargerike hus, små butikker og kaféer. Rio San Juan er
dessuten berømt for sin vakre lagune, Laguna Gri Gri, en
kanal som fører til havet, omringet av mangroveskog.

Dere kommer etter hvert til Cabrera, en liten,
sjarmerende by med et innbydende torg i sentrum. På
veien passerer dere noen vakre, uberørte strender, med
muligheten til en dukkert. Etter Cabrera stopper dere
ved parken Laguna Dudu. Parken består av to synkehull
med fylt med grunnvann, Laguna Dudu og Pozo de los
Cabollos. Disse to synkehullene, kalt cenoter, er
forbundet med en undervannstunnel. Lagunen har en
mørkblå farge og ligger blant frodig vegetasjon. Den er
omkring 22 meter dyp og besøkende kan leke Tarzan
med et tau og hoppe i vannet!

Herfra fortsetter dere til Las Terranas på «Peninsula
Samana». Halvøya er 63 km lang og 10-20 km bred.
Dette er et tropisk paradis med bortgjemte strender,
fjellelver, stupbratte klipper og et enormt fuglereservat.
Las Terras er det travle sentrumet på halvøyas nordlige
kyst. Her kan du virkelig føle på Karibiens magi. Stranda
er vakker og uspolert, og dere kan til og med snuble over
noen kokosnøtter!

Måltider: Frokost
Overnatting: Hotel Playa Colobri

Dag 9: Las Terrenas /
Cascada El Limón, Den
dominikanske republikk
Etter frokost går dere til det høyeste fossefallet på
halvøya i Samaná. På veien kan dere beundre det frodige
landskapet og den tette, tropiske floraen. Fossefallet
består av tre mindre kaskader som faller fra en høyde på
55 meter over store klipper og en grønn «mur» i et
naturlig «basseng». Etter en bedagelig svømmetur går
dere tilbake til Las Terrenas.

Om ettermiddagen har dere tid til å slappe av på stranda.

Måltider: Frokost
Overnatting: Hotel Playa Colobri

Dag 10: Las Terrenas -
Santo Domingo, Den
dominikanske republikk
Dere blir kjørt fra Las Terrenas til Santo Domingo. Fra
hovedstaden flyr dere senere på dagen hjem til Norge.

Måltider: Frokost
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Dag 11: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
30 398,00 NOK

Reiseperiode Mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
29 398,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
30 398,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
29 398,00 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

Alt transport som beskrevet i reiseplanen

2netter på Hodelpa Caribe Colonial*** i Santo
Domingo

1natt på Rancho Baiguate*** i Jarabacoa

2netter på Habitation des Lauriers*** i Cap-Haïtien

1natt på El Morro Eco Adventure Hotel**** i Monte
Cristi

1natt på Sunscape*** i Puerto Plata (All inclusive)

2netter på Hotel Playa Colobri*** i Las Terrenas

9xfrokost, 2 x lunsj, 2 x middag

Engelsktalende guide dag 2-10

Alle entréer og lokale skatter

Reiseforsikring

Turistvisum (ca. € 10)

Entrance Fee til Haiti (ca. USD 25)

Tips

Øvrige måltider som ikke er beskrevet i
reiseplanen

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/karibien/utforsk-den-dominikanske-republikk-haiti-14534?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/karibien/utforsk-den-dominikanske-republikk-haiti-14534%3E

