
Δομινικανή Δημοκρατία
Θάμπωσε ακόμα και τον Κολόμβο…

Τροπική βλάστηση, εντυπωσιακοί καταρράκτες, αποικιακά κτίρια, 
βουνά με παράξενα σχήματα, πανέμορφες παραλίες με λευκή άμμο , 
που βρέχονται από τα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής.
Η Δομινικανή Δημοκρατία δεν καυχιέται μόνο για τους διάσημους 
επισκέπτες της και τις κοσμικές γωνιές της. Η φυσική της ομορφιά 
είναι απαράμιλλη, οι κάτοικοί φιλόξενοι και δεν παύουν κάθε στιγμή 
να θυμίζουν στους επισκέπτες πως ο Χριστόφορος Κολόμβος πρωτο-
πάτησε στα μέρη τους.
Όταν το επισκεφθείτε, θα νιώσετε από την πρώτη στιγμή ότι είναι 
κάτι παραπάνω από Καραϊβική: είναι ένας παράδεισος που οι περισ-
σότεροι αγνοούν και που αδικείται με τα εκατοντάδες all inclusive 
ξενοδοχεία. Ο Άγιος Δομίνικος δεν είναι απλά ένα νησί μαζικού τουρι-

σμού, όπου συνωστίζονται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τουρίστες. Δια-
θέτει βεβαίως και τέτοιες περιοχές, αλλά θα ανακαλύψετε και άλλες, 
λιγότερο τουριστικές, που θα σας αφήσουν άφωνους: είναι η μουσική 
μερέγκε που ακούγεται από παντού, είναι η οργιώδης βλάστηση από 
κοκοφοίνικες, είναι τα πολύχρωμα σπιτάκια και οι μοναδικές, υπέ-
ροχες, φανταστικές, ξεχωριστές αμμουδιές. Ίσως είναι που τα φοινι-
κόδεντρα βουτούν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα ή που οι ντόπιοι 
συνέχεια τραγουδούν και χορεύουν.
Δεν είναι τυχαίο που ο θαλασσοπόρος Χριστόφορος Κολόμβος είχε 
πει ότι το νησί αυτό είναι “η πιο όμορφη γη που τα ανθρώπινα μάτια 
έχουν δει ποτέ”.



Occidental Grand Punta Cana 5*
Βρίσκεται στην παραλία του Bávaro, μία από τις πιο θεαματικές παραλίες στη 
Δομινικανή Δημοκρατία, ένας αυθεντικός τροπικός παράδεισος. Πρόσφατα 
ανακαινισμένο διαθέτει – 11 Εστιατόρια, 7 από τα οποία à la carte, και 10  
μπαρ, όπου μπορείτε να απολαύσετε εκλεκτά τροπικά ποτά. Απολαύστε όλη 
τη δράση από θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως ιστιοσανίδα, υδατοσφαίριση, 
καταδύσεις, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου κάτω από τον τροπικό ήλιο. Διαθέτει ζωντανή μουσική και ένα 
μεγάλο καστ επαγγελματιών. Φιλοξενεί το διάσημο νυχτερινό κλαμπ Mangú.

Barcelo Bavaro 5* 
Το ξενοδοχείο απέχει 16 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Το παραλιακό 
all-inclusive Adults Only θέρετρο διαθέτει εξωτερική πισίνα που περιβάλλεται 
από φοίνικες και ξαπλώστρες. Το θέρετρο μοιράζεται το 24ωρο καζίνο με το 
Barceló Bavaro Palace Deluxe. Όλα τα ευρύχωρα και κλιματιζόμενα δωμά-
τια στο Barceló Bavaro Beach Adults Only All Inclusive διαθέτουν μπαλκόνι 
ή βεράντα με θέα στον κήπο ή στην πισίνα. Το καθένα είναι εξοπλισμένο με 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης 32 ιντσών, μίνι μπαρ και ιδιωτικό μπάνιο με μπα-
νιέρα ή ντους και προσφέρει μπουρνούζι και παντόφλες. Το Barcelo Bavaro 
Beach Resort διαθέτει 3 εστιατόρια και 2 μπαρ, συμπεριλαμβανομένου του 
24ωρου Sports Bar. Το θέρετρο διαθέτει κατάστημα με είδη δώρων, θέατρο, 
και προσφέρει ψυχαγωγία για ενήλικες. Υπάρχει μηχάνημα ΑΤΜ στο χώρο του 
ξενοδοχείου, καθώς και υπηρεσία συναλλάγματος. Επίσης θα βρείτε τρένο, το 
οποίο κάνει δωρεάν δρομολόγια σε όλο το θέρετρο, ενώ διατίθεται και υπηρε-
σία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο, με επιπλέον κόστος.

Ocean Blue & Sand 5*
Το πρόσφατα ανακαινισμένο πολυτελές ξενοδοχείο είναι  all-inclusive και 
απέχει 7’ από την παραλία Τα δωμάτια και σουίτες διαθέτουν υδρομασάζ, 
θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή, δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και κλιματισμό. Όλα έχουν καθιστικό, μίνι μπαρ και ψυγείο. 
Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει μπανιέρα-υδρομασάζ, προϊόντα περιποίη-
σης και στεγνωτήρα μαλλιών. Παρέχει τέντες δίπλα στην πισίνα, 8  εστιατό-
ρια και 4 σνακ μπαρ, 2 πισίνες, γήπεδο γκολφ και  μια σειρά από δραστηριό-
τητες. FREE Wi-Fi στην υποδοχή και νυχτερινή διασκέδαση.

Majestic Elegance 5*
Όλα τα δωμάτια έχουν τουλάχιστον μία μπανιέρα-υδρομασάζ και πλήρως εξοπλι-
σμένο μπάνιο με καμπίνα ντους. Οι κομψές σουίτες του είναι διακοσμημένες με 
ευρωπαϊκό μάρμαρο, ενώ διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση με οθόνη plasma 
και DVD player. Περιλαμβάνουν επίσης καφετιέρα, επιφάνεια εργασίας και μίνι 
μπαρ. Σε κάθε σουίτα παρέχεται υπηρεσία δωματίου μέσω ανεξάρτητης πόρτας. 
Ορισμένες σουίτες προσφέρουν εσωτερική και εξωτερική μπανιέρα-υδρομασάζ. Οι 
επισκέπτες του έχουν πρόσβαση στο γήπεδο γκολφ και το καζίνο των εγκαταστά-
σεων. Σε απόσταση 2 λεπτών με τα πόδια από τις σουίτες λειτουργεί εποπτευόμενη 
παιδική λέσχη με βιντεοπαιχνίδια. Υπάρχουν επίσης πισίνα, σπα και εγκαταστάσεις 
για θαλάσσια σπορ. Διαθέτει θέατρο, 6 εστιατόρια και 9 μπαρ στις εγκαταστάσεις 
του. Το Elegance Club είναι ένας χώρος ψυχαγωγίας μόνο για ενήλικες και διαθέ-
τει ιδιωτική πισίνα και παραλία. Μεταξύ άλλων, το Club παρέχει αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες, όπως μπάτλερ και δωρεάν internet. Τα εστιατόρια σερβίρουν διάφορα 
διεθνή πιάτα. Ορισμένα έχουν ζωντανή μουσική και ενδυματολογικό κώδικα. Το 
Punta Cana Majestic Elegance απέχει 12 λεπτά με το αυτοκίνητο από το πάρκο 
Manati και 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Punta Cana. 

Το Versus σας προτείνει



Δομινικανή Δημοκρατία 9 ημέρες - 7 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 7 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ

Be Live Collection  4* Standard
01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

AI
994€ 80€ 

01.07-31.08.17 1.080€ 93€ 

Occidental Grand Punta Cana 4* deluxe
01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

AI
1.181€ 107€

01.07-31.08.17 1.267€ 120€

Ocean Blue   
& Sand 4* std

01.05-30.06 & 01.09-31.10.17
AI

1.346€ 131€ 

01.07-31.08.17 1.432€ 143€ 

Tropical Pirncess 4* std
01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

AI
1.064€ 91€ 

01.07-31.08.17 1.127€ 99€ 

Iberostar Bavaro 5* jr suite
16.04-30.04 & 01.07-31.08.17

AI
1.291€ 123€ 

15.07-24.08.17 1.416€ 141€ 

Barcelo Bavaro Beach 5* sup
01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

AI
1.549€ 160€ 

01.07-31.08.15 1.807€ 197€ 

Majestic Elegance 5* jr suite
01.05-16.08.17

AI
1.549€ 160€ 

17.08-3110.17 1.432€ 143€ 

Ζητήστε μας τα αεροπορικά σας εισιτήρια με αναχώρηση από Λάρνακα σε προνομιακές τιμές
Σε περίπτωση διαμονής στην Αθήνα λόγω ανταποκρίσεων των πτήσεων ζητήστε μας το  VERSUS Stopover Athens 

ΑΙ = All Inclusive

Περιλαμβάνονται: • Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Swissair • μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-ξενοδοχεία σε S.I.C  
• 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας All Inclusive Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου 525€ • ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις  

• αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.

Ξενοδοχεία


