
ВАКАНЦИЯ В ДОМИНИКАНА С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ – ГРУПА С ВОДАЧ   

11 дни/ 9 нощувки на ALL INCLUSIVE 

ДАТИ:  29.11.2023 - 09.12.2023 

 Цена: от 3991 лв 

Промоция до 31.03.2023 

Море, слънце, коктейли, красиви плажове, разходки сред екзотичните красоти на Доминикана – това е една 
малка част от вашата пълноценна почивка на това райско кътче! 
Оставаме на Вас останалата част от списъка с вълнуващи преживявания и нови усещания. 

АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

✓ Самолетен билет София - Пунта Кана – София с прекачване, с вкл. 1 бр.чекиран багаж 23 кг и салонен 

багаж 8 кг. 

✓ Трансфер летище - хотел - летище 

✓ 9 нощувки на база All inclusive в избрания от вас хотел 

✓ Застраховка “Помощ при пътуване” с покритие 10 000 евро 

✓ Водач от агенцията при записани минимум 20 души 

 

ДЕН 1/ 29.11.2023 

Полет с прекачване от София до Пунта Кана от Терминал 2. Пристигане и трансфер до избрания от Вас 
хотел. Настаняване и начало на вашата зимна ваканция сред палми, бял пясък и ухание на море. Нощувка. 

ДЕН 2/ 30.11.2023 

Закуска. Време за плаж, коктейли и забавления. Нощувка. 

ДЕН 3/  01.12.2023 

Закуска. Време да се насладите на вкусна храна, водни атракциони и разхлаждащи напитки.  
Възможност за допълнителна екскурзия срещу доплащане: „ВИП-екскурзия Алтос де Чавон и Бока де 

Юма“ (целодневна с екскурзовод на български език, провежда се при минимум 6 записани, вкл. обяд и 
напитки). Вдъхновяваща екскурзия до средновековно селище, копие на италиански град от 16 век, където 
може да се насладите на много интересни забележителности – църквата, където са се бракосъчетали Майкъл 
Джексън и Пресила Пресли, реката Чавон, в чиито води са снимани Рамбо 2, Анаконда...Легендата за 

създаването на градчето е доста интригуваща, но разказът ще бъде изненада. Посещение на Каса де Кампо, 
„града на милионерите“, където може да видите къщите на Бил Гейтс, Шакира и др. 
Екскурзията съчетава блясъка на лукса, романтиката и простотата на обикновеното доминиканско 
ежедневие. Продължава се към Бока де Юма, типично рибарско селце, където ще се насладите на пищен 
обяд от прясно- уловени морски дарове (лангуста, скариди, карибски рапан, калмари и др.) на ръба на 
скали, в които се разбиват вълните на карибско море. Търсачи на приключения до ден днешен бродят из 

издълбаните от морето пещери на Юма, с надеждата да открият пиратско съкровище. 
След обяд продължаваме към доминикански фабрики за пури, ром, кафе, шоколад, където може да опитате 
от всичко. Нощувка. 

ДЕН 4/ 02.12.2023 

Свободно време за плаж и коктейли. 

Или възможност за допълнителна екскурзия срещу доплащане до „Остров Саона“ (целодневна с 
екскурзовод на български език, вкл. обяд и напитки). 

Запознайте се с най-красивия карибски остров и национален парк на Доминикана, пътувайки с Катамаран по 
Карибско море! Усетете топлото доминиканско слънце и се насладете на кристално чистите води на „Синята 
лагуна“, където е сниман едноименния филм с Брук Шилдс. Има достатъчно време да поплувате и плажувате 
на екзотичен див плаж, а на връщане ще повишите адреналина с бързи лодки и селфи с морска звезда, 
докато пиете коктейл насред лагуната! Нощувка. 

ДЕН 5/ 03.12.2023 

Закуска. Време за пълен релакс и слънчеви спомени.     

Възможност за допълнителна екскурзия плуване с делфини(половин ден, срещу доплащане). 
Силно препоръчваме тази екскурзия за любителите на животни! Екзотичен парк с най-различни видове. 
Целувка от морски лъв за добре дошъл, шоу с екзотични птици и кулминацията –плуване с делфин! Казват, 
че да плуваш с делфин е едно от десетте неща, които човек задължително трябва да направи в живота си. 
Няколко разнообразни програми за плуване на около 200 метра навътре в Атлантическия океан (в заграден 

природен басейн). Докосването на кадифената кожа на тези прекрасни карибски бозайници е просто 

ФАНТАСТИЧНО! Получете целувка, поплувайте или просто потанцувайте заедно. Нощувка. 



ДЕН 6/ 04.12.2023 

Закуска. Насладете се на прекрасните плажове, с коктейл в ръка. Възможност за посещение на „Коко 
Бонго“ (нощна екскурзия срещу доплащане).  

Всеки трябва да посети Коко Бонго поне веднъж в живота си! Парти до зори в най-известния нощен клуб в 
света, зашеметяващо шоу с невероятни акробатики и специални ефекти. Това е „колизеум“ на забавленията, 
който човек трябва да види със собствените си очи. Шоуто надминава и най-добрите представления на 
Мулен Руж и Лас Вегас. Повече от 40 танцьори, музиканти и акробати формират спектакъл от световна 

класа, пресъздаващ реалистично класически изпълнители от Бийтълс до съвременни като Лейди 
Гага.  Нощувка. 

ДЕН 7/ 05.12.2023 

Закуска. Време за плаж, коктейли, забавления.  
Днес ще можете да се включите в допълнителна екскурзия срещу доплащане до остров 
Каталина (целодневна екскурзия, включва обяд и напитки). Насладете се на едно незабравимо целодневно 
изживяване на остров Каталина, вторият по големина остров в Доминикана, най-подходящ за гмуркане и 

шнорхел по цялото ни крайбрежие. 
На мястото за шнорхел или „Стената“ (La Pared), ще може да се възхитите на най-интересния коралов риф в 
страната, с огромно разнообразие от живи корали, риби, наред с други морски видове. Кораловият риф е 
защитен и обявен за национален парк. След това, пътуването по море продължава до остров Каталина, 

където ви очакват неговите кристално чисти води и бели пясъци. На уютния плаж ще се насладите на един 
прекрасен релаксиращ  ден и вкусен типичен доминикански обяд.  
Важно: Деца под 10г и бременни жени не могат да правят шнорхел на „стената”. Нощувка. 

ДЕН 8/ 06.12.2023 

Закуска. Свободно време за плажуване или възможност за допълнителна целодневна екскурзия срещу 
доплащане до Санто Доминго (целодневна,  провежда се при минимум 6 записани, вкл. обяд и напитки, 
екскурзовод на български език). 
Най-старият град в Новия свят. Каним ви да се запознаете с неговата история, като посетите колониалните 
му паметници, считани за едни от най-важните в Латинска Америка. Обиколката започва с посещение на 

„Трите очи“, комбинация от пещери и езера, които имат високо съдържание на сяра и неописуема красота. 
Продължава се към колониалната зона, където може да се насладите на внушителни сгради от периода на 
колонизацията: посещение на Алкасар де Колон, Националния пантеон и първата катедрала на Америка. 
Свободно време в пешеходната зона Conde и улицата Las Damas за разходка и/или закупуване на сувенири, 
от които има голямо разнообразие. Преди отпътуване обратно – вкусен доминикански обяд: ориз със 

задушен боб, задушено или пържено месо, риба, зеленчуци, салата асорти, паста, плодове и др. За 
завършване – панорамно посещение на фара на Колумб. Нощувка. 

ДЕН 9/ 07.12.2023 

Закуска. Релаксиране на плажа с коктейли. Или възможност за допълнителна екскурзия срещу доплащане до 
Полуостров Самана (целодневна екскурзия).  
Приключение на един от най-екзотичните полуострови на страната. В сезона на китовете започваме с 
„преследване“ на китове по морската шир, които може да видите дори отблизо; следва посещение на остров 
Cayo Levantado (наричан още Bacardi Island), след което продължаваме с планинско сафари - преход с коне 
до внушителния водопад – El Limon (така нареченият „Водопад на Щастието“). Обяд и напитки включени в 

цената. Екскурзия в стил „Индиана Джоунс” – истинско приключение, което няма да забравите! Период на 
китове 20 януари –20 март. 
В останалите месеци, след акостиране на бреговете на Самана, започва обиколка на градчето с камион 
Safari и посещение на типична селска къща, където може да дегустирате шоколадово и креолско кафе, да 
опознаете местните плодове и растения като манго, маракуя ананас, юка, банан, игуеро, тиква, авокадо и 

др. Продължаваме пътуването си към ранчото, преход с коне до е един от най-важните водопади на 

Антилските острови и Карибите, не само заради количеството вода, което има, но и заради стръмното й 
падане от 67 метра височина. Следва обяд и посещение на Кайо Левантадо или остров Бакарди, където 
можете да се полюбувате на белите му пясъци и кристално чисти води или просто да се попечете под 
кокосовите палми. Нощувка. 

ДЕН 10/ 08.12.2023 

Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер до летището за полет от Пунта Кана до Франкфурт. 

ДЕН 11/ 09.12.2023 

Полет Франкфурт - София. 
 
Промоция - 200,00 лв на човек за записване до 31-03-2023 

ХОТЕЛ/КАТЕГОРИЯ ОПИСАНИЕ ЦЕНА (ЛВ) 

Vista Sol Punta Cana 4* Comfort room - All inclusive 4191  3991 



Vista Sol Punta Cana 4* - единично 
настаняване 

Comfort room - All inclusive 4698   4498 

Iberostar Dominicana 5* Standard room - All inclusive 4628    4428 

Iberostar Dominicana 5* - 
единично настаняване 

Standart room - All inclusive 5207    5007 

Bahia Principe Grand Aquamarine 5* Junior suite - All inclusive 4837    4637 

Bahia Principe Grand Aquamarine 5* 
- единично настаняване 

Junior suite - All inclusive 5564     5364 

Barcelo Bavaro Beach 5* Superior room - All inclusive 5002      4802 

Barcelo Bavaro Beach 5* - 
единично настаняване 

Superior room - All inclusive  5905      5705 

Grand Palladium Punta Cana Resort 
& Spa 5* 

Deluxe garden room - All 
inclusive  

4963      4763 

Grand Palladium Punta Cana Resort 
& Spa 5* - единично настаняване 

Deluxe garden room - All 
inclusive 

6004     5804 

Melia Caribe Beach 5* Deluxe - All inclusive 5022      4822 

Melia Caribe Beach 5* - единично 
настаняване 

Deluxe - All inclusive 6002      5802 

Melia Punta Cana Beach Resort 5*- 
Adults only 

Deluxe - All inclusive 5119      4919 

Melia Punta Cana Beach Resort 5* - 
Adults only единично настаняване 

Deluxe - All inclusive 6842     6642 

Royalton Bavaro, An Autograph 
Collection 5* 

All inclusive 5220     5020 

 
Цените са валидни до изчерпване на местата по контингентите в хотелите и полетите. 

ЦЕНAТА ВКЛЮЧВА: 

✓ Самолетен билет София - Пунта Кана – София с прекачване, с вкл. 1 бр. чекиран багаж 23кг и салонен 

багаж 8 кг. 

✓ Трансфер летище - хотел - летище 

✓ 9 нощувки на база All inclusive в избрания от вас хотел 

✓ Застраховка “Помощ при пътуване” с покритие 10 000 евро 

✓ Водач от агенцията при записани минимум 20 души 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

✓ Допълнителни екскурзии  

✓ Доплащане за медицинска застраховка за лица над 65 год. 

✓ Цена на туристическа карта - заплаща се при пристигане - 10 долара 

✓ Изходна такса от страната - 20 долара 

✓ Разходи от личен характер 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 

✓ ВИП екскурзия Алтос де Чавон и Бока де Юма - целодневна екскурзия, провежда се при мин. 6 човека. 

(включен транспорт, обяд и напитки)  

✓ Екскурзия до о. Саона - целодневна екскурзия (включен транспорт, обяд и напитки)  



✓ Плуване с делфини - полудневна (включен трансфер) 

✓ Нощна екскурзия Коко Бонго (включен трансфер, вход, снак и напитки спрямо избрания вход) 

✓ о. Каталина - целодневна екскурзия (включен трансфер, обяд и напитки) 

✓ Екскурзия до Санто Доминго - целодневна (включен трансфер и обяд) 

✓ Екскурзия до полуостров Самана - целодневна (включен транспорт и обяд) 

 
 
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

- Депозит 600 лв на човек при резервация; 

- Доплащане 40 дни преди датата на пътуване; 

- Копие на задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане; 

- За деца под 18 г. е необходима нотариално заверена декларация от родителя, който не придружава детето. 

 

Важна информация за пътуването и изисквания: 

За Доминикана вече не се изисква негативен PCR тест или ваксинационен сертификат. 

Прилагаме линк с обяснително видео как да се попълни формуляра и често задавани въпроси: 

https://viajerodigital.mitur.gob.do/home-en/ 

Важно: Испания допуска туристи пристигащи от България, Доминикана, Мексико и Куба само с негативен 

PCR тест направен до 72 часа преди влизане в страната заедно с QR Code (https://www.spth.gob.es/). В 

случай че летите през Мадрид, трябва да направите PCR тест на място в Доминикана. Резултатите излизат за 

48 часа. Ще Ви консултираме дали хотелът, в който сте настанени предлага услугата ПСР тест. В случай, че 

предоставя такава услуга при чекиране в хотела трябва да си запазите час за теста. 

При завръщане в България от Испания не се налага PCR тест или карантина. 

ВАЖНО! Информацията може да бъде актуализирана по всяко време в съответствие с въвеждане на нови 

изисквания и разпоредби. При резервация тази информация своевременно се уточнява и актуализира.  

 


