
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 

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 πρωτοπάτησε στα μέρη τους. 

Εμείς το επισκεφθήκαμε και από την πρώτη στιγμή νοιώσαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από Καραϊβική: είναι 
ένας παράδεισος που οι περισσότεροι αγνοούν και που αδικείται με τα εκατοντάδες all inclusive ξενοδοχεία. 

Ο Άγιος Δομίνικος δεν είναι το νησί του μαζικού τουρισμού, όπου συνωστίζονται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί 
τουρίστες. Διαθέτει βεβαίως και τέτοιες περιοχές, αλλά εμείς ανακαλύψαμε και άλλες, λιγότερο τουριστικές, 

που θα σας αφήσουν άφωνους: είναι η μουσική Μερέγκε που ακούγεται από παντού, είναι η οργιώδης 
βλάστηση από κοκκοφοίνικες, είναι τα πολύχρωμα σπιτάκια και οι μοναδικές, υπέροχες, φανταστικές, 

ξεχωριστές αμμουδιές. Ίσως είναι που τα φοινικόδεντρα 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". 

Ανακαλύψτε το και μεταδώστε το!!!  

  

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 

Η πιο τουριστική πλευρά του Άγιου Δομίνικου, με ξενοδοχεία στη σειρά, μπροστά στις κατάλευκες, πνιγμένες 

στους κοκκοφοίνικες παραλίες του Ατλαντικού.Στις παραλίες Πούντα Κάνα και Μπάβαρο η άμμος με φόντο 
τους κοκκοφοίνικες μοιάζει να γλιστράει μέσα σε μια λιμνοθάλασσα που προστατεύεται από υφάλους και 
αποτελεί ιδανική τοποθεσία για κολύμπι και θαλάσσια σπορ 

 
  
 

 

 
 
  



  

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Barcelo Bavaro 

Palace 5* 
superior 

01.07-17.08 
All inclusive 

790 € 

18.08-31.10 720 € 

Iberostar 

Dominicana 5* 
standard 

01.07-14.08 
All inclusive 

795 € 

15.08-31.10 680 € 

Iberostar Punta 

Cana 5*  
Standard  

01.07-14.08 
All inclusive 

795 € 

15.08-31.10 680 € 

Ocean Blue & 

Sand  5* 
Junior suite 

01.07-20.08 

All inclusive 

845 € 

21.08-31.10 
 

710 € 

Radisson Blue 

Punta Cana 5* 
standard 

01.07-26.08 
All inclusive 

890 € 

27.08-31.10 795 € 

TRS Turquesa 

Hotel 5* 
Royal junior suite 

01.07-15.08 
All inclusive 

1.100 € 

16.08-31.10 1.050 € 

Lopesan Costa 

Bávaro Resort, Spa 

& Casino 5* 

Junior suite 

tropical  

01.07-31.08 
All inclusive 

890 € 

01.09-31.10 820  € 

Hard Rock hotel 

& Casino 5* 
Caribbean suite 

01.07-18.08 
All inclusive 

1.340 € 

19.08-31.10 1.155 € 

Dreams Royal 

Beach 5*  

Deluxe tropical 

room  

01.07-22.08 
All inclusive 

1.120 € 

23.08-31.10 1.030 € 



Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Swissair  

❖ Ιδιωτικές μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Πούντα Κάνα  

❖ Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται. 

❖ Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό.  

❖ Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ. 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €515  

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

Επιβάρυνση για πτήσεις με την Air France + 100  € το άτομο   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 

Los Haitises National Park 100 € το άτομο 

Επισκεφθείτε το Εθνικό Πάρκο Los Haitises, ένα καταφύγιο για πολλά είδη πουλιών και θαλάσσιας ζωής, ένα από τα πιο γραφικά 

εθνικά πάρκα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Απολαύστε μια βόλτα με βάρκα μέσα από τα παρθένα μαγκρόβια εξαιρετικής 

περιβαλλοντικής και ψυχαγωγικής αξίας, που φιλοξενούν ανέγγιχτα δάση, σχέδια σπηλαίων Taíno, απομονωμένες παραλίες και 

μεγάλη ποικιλία ενδημικής χλωρίδας και πανίδας 

Επισκεφθείτε το εκπληκτικό καταφύγιο γνωστό ως "La Cueva de la Linea" με απίστευτους σχηματισμούς πετρογλυφικών μεγάλης 

αξίας και ιθαγενούς προέλευσης. Μετά το ταξίδι σας μέσα από τα μαγκρόβια και τις σπηλιές, δοκιμάστε ένα νόστιμο τυπικό 

δομινικανό γεύμα στο Caño Hondo, ένα παραδεισένιο οικολογικό καταφύγιο μέσα στο εθνικό πάρκο, όπου θα έχετε ελεύθερο 

χρόνο να χαλαρώσετε στις πιο όμορφες φυσικές πισίνες 

Paradise Excursion To Saona Island 70 € το άτομο 

Ο συνδυασμός λευκής άμμου και φοίνικα, που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινα νερά, καθιστά το νησί Saona το πιο επισκέψιμο 

από τουρίστες και ντόπιους κάθε μέρα. Αυτό η εκδρομή  σας μεταφέρει από το ξενοδοχείο σας στην Πούντα Κάνα ή στο Σάντο 

Ντομίνγκο στο Μπαγιαχίμπε, όπου θα πλεύσετε με καταμαράν με ποτά και διασκέδαση στο παρθένο νησί Saona. Μόλις περάσετε 

στο νησί, θα απολαύσετε έναν δομινικανό μπουφέ και θα έχετε χρόνο να εξερευνήσετε και να κολυμπήσετε στον κρυστάλλινο 

ωκεανό. Κατά την επιστροφή σας, θα κάνετε μια στάση στις φυσικές πισίνες για να κάνετε κολύμβηση με αναπνευστήρα και να 

δείτε την ποικιλόμορφη θαλάσσια ζωή κάτω από το νερό. Τέλος, επιστρέψτε με ταχύπλοο στο λιμάνι όπου θα πάρετε τη μεταφορά 

σας πίσω στο ξενοδοχείο σας 
Dominican Explorer With Cigar Museum,Altos De Chavon, Higuey And River Boat Tour 100 € το άτομο 

Αυτή η αποκλειστική περιήγηση θα σας μεταφέρει για να δείτε διάφορες πτυχές των γύρω πόλεων punta Cana. Ξεκινήστε με μια 

επίσκεψη στο γήπεδο μπέιζμπολ στη La Romana, όπου θα μάθετε περισσότερα για το πιο σημαντικό άθλημα της Δομινικανής 

Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, επισκεφθείτε ένα εργοστάσιο πούρων για να μάθετε την κατασκευή των καλύτερων εθνικών πούρων 

και να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε τοπικά πούρα. Η περιήγηση συνεχίζεται στο Altos de Chavón όπου θα έχετε ελεύθερο 

χρόνο να περπατήσετε γύρω από το όμορφο χωριό. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της περιοδείας είναι ένα ταξίδι με 

σκάφος στον περίφημο ποταμό Chavón, όπου μπορείτε να απολαύσετε την όμορφη θέα και να απολαύσετε ένα άφθονο γεύμα 

αστακού στο πλοίο. Τέλος, θα επισκεφθείτε τη Βασιλική του Higuey για να δείτε τη σημαντικότερη εκκλησία της Δομινικανής 

Δημοκρατίας, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες και Δομινικανοί κάθε χρόνο. 

 
Waterfall El Limon And Bacardi Island 120 € το άτομο 

Ανακαλύψτε δύο από τους κρυμμένους φυσικούς θησαυρούς της χερσονήσου Samaná κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στους 

υψηλότερους καταρράκτες της χερσονήσου και στο παραδεισένιο νησί Bacardi, επίσης γνωστό ως Cayo Levantado. Κατά τη 

διάρκεια μιας ξενάγησης θα φτάσετε στο ψαροχώρι Miches, όπου ένα καταμαράν με ποτά στο πλοίο θα σας μεταφέρει στη 

Σαμάνα. Ταξιδέψτε στην πόλη El Limon με ένα φορτηγό σαφάρι και ξεκινήστε τη βόλτα σας με άλογο / μουλάρι (ή πεζοπορία αν 

θέλετε) στον καταρράκτη El Limón. 

 
  



 

 


