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Autèntica desconeguda, més enllà d'una estada de polsera en un resort de luxe, la República Dominicana és una destinació 

caribenya amb magnífiques sorpreses. Santo Domingo

continent; les aigües transparents de Bayahibe, a La Romana i la natura verge i la fauna a Barahona. Sempre podem acabar amb 

una estada a les platges considerades entre les millors del pl

 

Ruta suggerida 

   
 

Itinerari suggerit 
 
Dia 1.- Arribada a República Dominicana.Trasllat a l'hotel de 

Activitats opcionals: Illa Catalina, Alts de Chavon (La Romana), Crazy Wheel 4X4.
Dia 3.- Excursió a Isla Sanoa, amb guia local i bufet estil 

Dia 4.- Trasllat a Barahona. En ruta, visita d'u

Dinar bufet a Baní i arribada a Barahona. Tres nits en règim de tot inclós

Dia 6.- Visita d'un rancho privat a la riba del 

americans i una colònia de flamencs i iguanes gegants
amb cactus gegants i dinar-bufet de menjar crioll
Dia 7.- Trasllat a Santo Domingo, primera ciutat f

Mundial: Primera Catedral d'Amèrica, Alcáza
lliure en una restaurant colonial davant de la Catedral. Trasllat la platja de 

Dia 8.- Matí lliure per gaudir de la platja. Trasllat a l'aeroport i vol de tornada. Possibilitat d'allargar l'estada a Punta Can

Dia 9.- Arribada a l'aeroport d'origen. 
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República Dominicana (9

Aventura ecològica i

Autèntica desconeguda, més enllà d'una estada de polsera en un resort de luxe, la República Dominicana és una destinació 

ífiques sorpreses. Santo Domingo, la capital, va ser bressol i model de l'arquitectura colonial de tot el 

continent; les aigües transparents de Bayahibe, a La Romana i la natura verge i la fauna a Barahona. Sempre podem acabar amb 

una estada a les platges considerades entre les millors del planeta, a Punta Cana. Descobreix un país que no imaginaves.

 

Arribada a República Dominicana.Trasllat a l'hotel de Bayahibe, a La Romana. Tres nits en règim de tot inclòs. 

Illa Catalina, Alts de Chavon (La Romana), Crazy Wheel 4X4.  
, amb guia local i bufet estil hawaià.  

. En ruta, visita d'una antiga fàbrica artesanal de maquetes de vaixells de fusta
res nits en règim de tot inclós amb activitats i excursions opcionals. 

la riba del Lago Enriquillo, el més gran del país i l'únic amb una reserva de 

flamencs i iguanes gegants. Degustació de fruites tropicals, passejada 
bufet de menjar criollo. Bany en una piscina natural d'aigües termals.  

, primera ciutat fundada pels espanyols a Amèrica. Visita del barri colonial

Primera Catedral d'Amèrica, Alcázar de Colón, Museo de l'Ámbar, Museo del Tabaco, Plaza de Españ
lliure en una restaurant colonial davant de la Catedral. Trasllat la platja de Boca Chica. Nit en tot inclòs. 

Matí lliure per gaudir de la platja. Trasllat a l'aeroport i vol de tornada. Possibilitat d'allargar l'estada a Punta Can

Preus i condicions 

Inclou: transport privat, guia de parla hispana, hotels 3

de tot inclòs, city tour guiat a Santo Domingo, assistència del nostre corresponsal a

les activitats opcionals, trasllats aeroport-hotel-aeropo

Saona, excursió guiada a la reserva de fauna de Lago

propines. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el millor vol

activitats opcionals indicades o altres, de lliure disposició.

804 24 15/ 682 63 62 05 

República Dominicana (9 dies) 

Aventura ecològica i colonial 

Autèntica desconeguda, més enllà d'una estada de polsera en un resort de luxe, la República Dominicana és una destinació 

capital, va ser bressol i model de l'arquitectura colonial de tot el 

continent; les aigües transparents de Bayahibe, a La Romana i la natura verge i la fauna a Barahona. Sempre podem acabar amb 

aneta, a Punta Cana. Descobreix un país que no imaginaves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

, a La Romana. Tres nits en règim de tot inclòs. 

fàbrica artesanal de maquetes de vaixells de fusta a San Cristóbal. 

amb activitats i excursions opcionals.  

, el més gran del país i l'únic amb una reserva de cocodrils 
 en cavall per un paisatge 

 

barri colonial, Patrimoni 

abaco, Plaza de España. Dinar a l'aire 

. Nit en tot inclòs.  

Matí lliure per gaudir de la platja. Trasllat a l'aeroport i vol de tornada. Possibilitat d'allargar l'estada a Punta Cana.  

 

transport privat, guia de parla hispana, hotels 3-4 estrelles 7 nits en règim 

de tot inclòs, city tour guiat a Santo Domingo, assistència del nostre corresponsal a 

aeroport, excursió guiada a lsla 

da a la reserva de fauna de Lago Enriquillo, impostos locals, 

el millor vol), assegurances opcionals, 

activitats opcionals indicades o altres, de lliure disposició. 
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Punta Cana 
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  Catedral de Santo Domingo 

 

 
 

Isla Saona 

 

Lago Enriquillo 
 

 

 
 

Casa de Colón, Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 


