
ПОЧИВКА НА КАРИБИТЕ -  ДОМИНИКАНА  
                           ОТ АПРИЛ ДО ОКТОМВРИ 2023 

 

                               С ДИРЕКТЕН ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ ОТ МАДРИД  

                             ПРОГРАМАТА Е ГАРАНТИРАНА! 

 

Представител на български език на място! 
Настаняване в най-добрите хотели в Пунта Кана на Плая Баваро или Баяхибе  

пакет от 7 нощувки с директен чартърен полет от Мадрид. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА 3% от пакетната цена! 

Сравнете нашата цена за същата почивка с други турфирми! 

Вид транспорт: Самолет 

Продължителност: 10 дни /7 нощувки 
Изхранване: All Inclusive 

Възможни дни на отпътуване: 
от април до юни– вторник и събота 
от юли до август  – вторник, петък, събота и неделя 
септември - октомври – вторник и събота 

Предимства на програмата: 

Гарантирано пътуване с регулярни чартъри; 
Подбрани хотели на отлични цени; 
Пътуването е индивидуално и не е обвързано с минимален брой туристи; 
Дълги плажове с фин като брашно бял пясък 
Райска дестинация в комбинация с перфектно обслужване; 
Възможност за допълнителни екскурзии и морски забавления; 

 Доминикана e част от архипелага на големите Антилски острови и предлага целогодишно слънце и ласкави 

тюркоазени води. Страната заема източната част на остров Испаньола със столица Санто Доминго, първият град 
от Новия Свят, а най-известното място за почивка е Пунта Кана и плажовете на Баваро. Доминиканската 

република се намира между Северна и Южна Америка, близо до Куба, Ямайка, Пуерто Рико, граничи с Хаити. 
Красиви плажове, топло време, уютни хотели, богата и вкусна храна, усмихнат и приветлив персонал, 
възможности за безкрайни забавления правят Доминикана предпочитана дестинация за туристите от цял свят. 

Предлагаме Ви заедно да се разходим до тази мечтана дестинация  

ДЕН 1 София – Мадрид 
Полет София – Мадрид (не е включен в цената, избор между няколко авиокомпании). 
Пристигане в Мадрид на летище в Барахас. Трансфер до хотела и настаняване в хотел в центъра на града или в 
близост до летището (по избор на клиента). Нощувка.  

ДЕН 2  ВТОРНИК / СЪБОТА/НЕДЕЛЯ  Мадрид - Пунта Кана  

Излитане от летище Барахас в Мадрид с авиакомпания Evelop Airlines в 16:00 часа  (трябва да бъдат за 3 часа 
преди полета), кацане в Пунта Кана в 20:10 часа. Посрещане от представител на фирма-партньор на български 
език на летището в Пунта Кана и трансфер до избрания хотел на курорта Пунта Кана (Плая Баваро) или 
Баяхибе и настаняване. Нощувка. 

ДЕН 3  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 4  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 5  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 

Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии.Нощувка. 
ДЕН 6  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 7  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 8  Пунта Кана - Плая Баваро/ Баяхибе 

Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 9  Пунта Кана - Мадрид 
Закуска. Освобождаване на стаите до 12 часа. Свободно време за плаж и развлечения до часа на трансфера. 
Трансфер до летището и полет за Мадрид в 22:10 часа. 



ДЕН 10  Мадрид - София 
Кацане на летище в Барахас в Мадрид в 11:25 часа.  
Полет от Мадрид за София (не е включен в цената, избор между няколко авиокомпании). 
или по желание нощувка в Мадрид, в центъра на града или в близост до летището (по избор на клиента и срещу 

допълнително заплащане). 

 

Цена на човек в евро при двойно настаняване на All Inclusive – сезон 2023: 

Хотели Пунта Кана - Плая Баваро април май 
 
        юни 
 

 
     юли 
  

 
    август 

 
септември 
октомври 

Riu Naiboa 4* от 960 € от 1069 € от 1117 € от 1253 € от 1212 € от 1069 € 

Riu Bambu 5* от 1090 € от 1136 € от 1184 € от 1325 € от 1279 € от 1136 € 

Impressive Punto Cana 5* от 1040 € от 1155 € от 1250 € от 1409 € от 1333 € от 1155 € 

Barcelo Bavaro Palace 5* от 1445 € от 1489 € от 1537 € от 1842 € от 1529 € от 1489 € 

Riu Palace Punta Cana 5* от 1504 € от 1309 € от 1428 € от 1496 € от 1452 € от 1309 € 

       

Хотели Баяхибе       

Be Live Collection Canoa 5* от 1019 € от 1098 € от 1146 € от 1327 € от 1263 € от 1098 € 

 

* Единична стая - на запитване 

** ПОЛИТИКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА до 11 г: 

При всяко конкретно запитване за оферта на двама възрастни + дете/деца различни хотели предлагат различни 

промоции и отстъпки! 

 

Всички цени подлежат на проверка и препотвърждение от страна на Туроператора в зависимост от 

наличните места.  

Разполагаме с различни видове стаи в отделните хотели. 

Можем да предложим и други хотели по програмата, за повече информация се обърнете към нас! 

Пакетна цена включва: 

- Самолетен билет Мадрид – Пунта Кана – Мадрид с директен чартърен полет с включен ръчен багаж до 10 кг. и 

чекиран до 20 кг.; 

- Летищни такси за полета Мадрид – Пунта Кана – Мадрид: 175 евро на човек; 

- Входната такса за влизане / напускане в Доминиканка република;  

- Всички трансфери по програмата; 

- 7 нощувки на база All Inclusive в избрания от Вас хотел в Пунта Кана; 

- Представител на български език в Доминикана; 

- Медицинска застраховка с покритие 3500 евро на Inter Mundial www.intermundial.es; 

- Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покрити основни и задължителни рискове: Медицински 

разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване с покритие 10 000 евро и включени 

разноски за спешно дентално лечение. Полицата покрива и медицинските разноски вследствие акутно 

заболяване от COVID-19 по време на пътуването. 

Цената не включва: 

- Самолетен билет София - Мадрид – София -  в зависимост от датите (около 130 - 200 евро); 

- 1 нощувка на база закуска в Мадрид в хотел 3*/ 4* по желание и при необходимост (около 46 евро на човек); 

- Трансфер от/ до летището в Мадрид  по желание, 

(Възможна 1 нощувка в хотела в близост до летище Мадрид с безплатен шатъл); 

- Допълнителни екскурзии заявяват се и се заплащат на място (осъществяват се на английски или испански 

език); 

- PCR тест при излизане или влизане в България, Доминиканска република и Испания в зависимост от 

актуалните изисквания към момента на пътуване; 

- Застраховка „Отмяна на пътуване“: цената се изчислява индивидуално при запитване. 

 

Полетно разписание: 

Мадрид – Пунта Кана 16:00 – 20:10 

Пунта Кана – Мадрид  22:10 – 11:25+1 

https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riu-naiboa/index.jsp
https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/clubhotel-riu-bambu/
https://www.impressiveresortspuntacana.com/
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7397
https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riu-palace-punta-cana/
http://www.intermundial.es/


Времетраенето на полета Мадрид - Пунта Кана е 8ч 40минут 

Времетраенето на полета Пунта Кана - Мадрид е 7ч 40минут 

 

Забележка: 

- Офертата е индивидуална и не е обвързана с минимален брой туристи; 

- Можем да предложим самолетни билети, хотелско настаняване и трансфери от/до Мадрид по желание на 

клиента; 

- Можем да предложим само билети по чартърния полет или само хотелско настаняване в Пунта Кана. 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

- Депозит 200 лв на човек при резервация; 

- Доплащане 30 дни преди датата на пътуване; 

- 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. 

Условия за анулации и неустойки за резервации: 

До 2 дни – без неустойка! 

От 3 дни до 7 дни от създаване на резервацията - 65 евро; 

След 7 дни от създаване на резервацията  до 31 дни преде дата  на тръгване - 125 евро; 

След  30 дни  преди дата на отпътуване - 100% неустойка. 

- При издадени самолетни билети София – Мадрид – София (които извън пакетна цена) са в сила анулационните 

условия на авиокомпанията и съответната тарифа, по която са запазени или издадени самолетните билети. 

Условията за анулация/ или евентуални промени ще се препотвърдят при резервацията на билетите 

- След резервация и плащане на допълнителна нощувка в Мадрид – според анулационнта политика на хотела. 

Условията за анулация ще се проверят при резервацията на настаняването в Мадрид. 

Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на изпълнението 

на туристическия пакет, след заплащане на съответните суми според условията за анулации и неустойки. 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички 

допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 

Полезна информация: 

- Безвизов режим за български граждани; 

- Необходим документ за влизане в страната е паспорт с минимална валидност 6 месеца; 

- Няма изискване за задължително или препоръчително ваксиниране преди влизане в страната. 

Важна информация за пътуването и изисквания: 

От 2-ри юни 2022 г. свързаните с COVID-19 мерки при пътуване до Испания отпадат. Вече няма да бъде 

необходимо да се представят доказателства за ваксинация, преболедуване или пък отрицателни тестове за 

COVID-19 преди пътуването до страната. Няма и изискване за попълване на онлайн формуляр. 

––––––––– 

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/ 

––––––––– 
Испания допуска туристи пристигащи от  Доминикана  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.  

Допълнителна информация: 

- На запитване можем да предложим варианти с повече нощувки 

- Пакетните цени са в евро и се заплащат в лева по курс 1,95583 

 

https://viajerodigital.mitur.gob.do/home-en/
https://www.spth.gob.es/


Допълнителни екскурзии и атракции: 

а1.Excucrsion Isla Saona Clasica   

Екскурзия до остров Саона. Oбиколка с яхта с включени напитки и обяд на шведска маса. 
Цена: 82 евро на човек  
Дни на провеждане: Понеделник, сряда, Събота 

Ще отидем до най-красивия и великолепен остров на Доминиканската република: Саона. След кратка навигация 
ще спрем за гмуркане с шнорхел. Ще продължим да плаваме и ще спрем в естествения басейн, където водата 
достига до кръста ни, а там ще се насладим на традиционния коктейл "Куба либре". Можете също така да 
правите снимки с морски звезди. На острова има включен обяд и можем да се насладим на прекрасния плаж, 
където природата предлага най-красивите си цветове. Място, заобиколено от кристално чисти води и бял пясък, 
истински рай на земята. 

 
2. Excursion Buggies Double   
Разходка с бъги или АТВ.  
Цена: 60 евро на човек 
Дни на провеждане: всеки ден 
Потопете се в тази забавна и интересна екскурзия, като карате бъгита или АТВ-та по специално проектиран 
маршрут, който отвежда участниците да видят вътрешността на острова, богатата му природна красота и 

неговото население. 
 
3.    Dolphin Experience             Цена: 116 евро на човек 
3.1  Dolphin Action                    Цена: 150 евро на човек 
3.2  Dolphin Royal Swim pool   Цена: 188 евро на човек 
Среща с делфини  
Дни на провеждане: Всеки ден 

Взаимодействайте с тези прекрасни и удивителни същества. Забавление в кристално чисти води: ще бъдете 
поздравени за добре дошли от нашите делфини с официално ръкостискане, ще изпълнят маневрата, наречена 
"foot push" или теглене с гръбната перка, теглене с коремната перка, скокове и акробатика, целувки, пляскане, 
пеене и безкрайни незабравими преживявания. 

4. Bavaro Splash  
Шнорхелинг и гмуркане с акваланг! 
Цена:  93 евро на човек 

Дни на провеждане: всеки ден 
Карайте лодка с висока скорост и след това се гмуркайте, за да се насладите на подводният живот Пътувайте по 

крайбрежието на Баваро-Пунта Кана с високоскоростна лодка и се потопете в световете под повърхността с 
гмуркане с шнорхел и скуба- гмуркане с акваланг. Ще изпитате впечатляващите природни пейзажи на 
баварския коралов риф и ще имате възможност да плувате с тропическия морски живот, докато се наслаждавате 
на дъното на морето. Нашите места под морето ще ви бъдат на разположение, за да седнете, да се отпуснете и 
да направите всички снимки, които искате. Ще наблюдавате най-красивия бариерен риф в нашата среда и 
приказното разнообразие от различни разноцветни риби. 

4.4 Seaquarium 
Гмуркане с шнорхел и плуване под вода 

Цена:  90 евро на човек 
Дни на провеждане: всеки ден, освен неделя 
Плавайте по Карибско море, разходете се под морето и плувайте с акули и манти! Насладете се на забавно 
парти на борда на модерен катамаран, плавайте през Карибско море, разхождайте се по дъното на 

океана,гмуркайте се с шнорхел и се къпете в топлите води на естественият басейн. Морският аквариум 
представлява лесен и забавен начин да видите света, който съществува на дъното на морето и е толкова прост, 
колкото ходенето и дишането под вода. Ще откриете изоставена подводница, различни видове рифове, голямо 

разнообразие от цветни риби и също така ще се гмуркате с шнорхел с акули и манти в Dolphin Island Park, 
където можете да бъдете изненадани от шума на някои от делфините, обитаващи този воден парк. Вашето 
преживяване ще завърши със забавно шоу на морски лъв, където ще получите мустаката целувка от нашия 
интелигентен морски лъв Wally. 

5. Supreme True Safari   
Цена:  73 евро на човек 
Дни на провеждане: всеки ден, освен неделя. 
Насладете се на Доминикана в нашите супер големи камиони тип сафари, безопасни и комфортни с нашата 
екскурзия SUPREME SAFARI. Ще минем през планини и реки, ще посетим плантации със захарна тръстика, кафе 

и какао. Изпийте чаша кафе и шоколад приготвени по естествен начин в планината, и вдигнете тост с 
MAMAJUANA. Ще посетите базиликата на Дева Мария от Алтаграсия, ще се разходим из града откъдето ни се 



представя панорамна гледка към общинския пазар. свободно време за плуване в река от кристално чисти води, 
а после продължаваме към ранчото, за да имаме възможност да се отпуснем и да се насладим на вкусен типичен 
доминикански обяд. Най-накрая, обиколката приключва с посещение на девствената плажна ивица Ел МАКАО, 
свободно време, възможност за сърф или просто за релакс под Карибското слънцето с бира или Куба либре в 

ръка. 
 
6. Santo Domingo Clásico - Gran Turismo 
Санто Доминго  класически тур  
Цена: 74 евро на човек  
Дни на провеждане: вторник, петък 
Последвайте стъпките на Христофор Колумб и посетете очарователния стар град Санто Доминго. Насладете се 

на разнообразната култура и се запознайте с историята на най-стария европейски град на Америка. 
Прекарайте деня в обиколка на Санто Доминго, най-старият град в Америка. Започнете вашето приключение в 
Санто Доминго, като опознаете красивия Лос Трес Охос. Тази зашеметяваща 50-метрова варовикова пещера на 
открито се намира в парка Мирадор дел Есте и съхранява реликви от колумбийските местни жители, които 
някога са живели там. След това разгледайте колониалната зона на Санто Доминго и посетете исторически 
забележителности като Старата къща на Колон и Las Casa Reales, която първоначално е била използвана за 

настаняване на Парламента. Спрете в първата катедрала в Америка и фара на Колумб, преди да се разходите по 
най-старата калдъръмена улица на запад, Calle de las Damas. 

7. Excursion Samana  Autentica 
Самана - Тропическата растителност, водопади и незабравими спомени. 
Цена: 138 евро на човек    
Дни на провеждане: понеделник, сряда, петък, събота 
Пътувайте през зашеметяваща Самана на тази еко-обиколка през зелени джунгли и живописни пейзажи.  
Качете се на живописен автобус до залива Miches и после на катамаран, който ще ви отведе през залива до 
Samana, където започва вашето приключение!  

Качете се на сафари камион, който ще ви отведе през Самана до пищна тропическа градина с повече от 100 
екзотични растителни вида и след това до водопада Зумбадор, където можете да се охладите в тюркоазената му 
лагуна. Спрете в местен ресторант за вкусен обяд, докато се потопите в панорамна гледка към Моста до никъде, 
който се простира през залива. Накрая се качете на катамарана, за да посетите плажовете с бял пясък на остров 
Кайо Левантадо, където можете да се отпуснете на брега или да се плискате в кристално чистите води. 
 
8. Saona Laguna Azul Gran Turismo 

Синята Лагуна   
Цена: 87 евро на човек  
Дни на провеждане: Сряда, Събота 
Насладете се на Карибите и южното крайбрежие на Доминиканската република.  
Природният резерват към който принадлежи и остров Саона, предлага снежнобели плажове и кристално чиста 
тюркоазено синя вода.  

Подарете си карибско усещане - задължително във вашата ваканция!  
 
9.  Catamarán Blue Marin 
Цена: 53 евро на човек  
Дни на провеждане: всеки ден, освен неделя. 
Истинско парти в морето Вашето приключение започва с вземането от хотела, докато стигнете до мястото ни за 
срещи, плажа Bibijagua, където ви очаква нашият персонал, който ще се погрижи и ще ви осигури забавна и 

безопасна екскурзия. Ще се насладите на кристално чистите води в ексклузивен катамаран, за да можете да 
прекарате незабравими часове, където ще имате най-доброто изживяване в истинска парти лодка. 

Изживяването е сензационно пътешествие, което ни поставя в контакт с красотата на морето и от лодката 
можем да оценим пейзажа в друга перспектива, където хоризонтът се променя от вода и небе към земя и 
природа, докато ние се движим между музиката, напитки и радостта от живота и изживяването на прелестите на 
морето. Ще се потопите в красивите води на Карибско море и ще се насладите на ендемичните видове, които то 
предлага по време на нашето гмуркане с шнорхел, ще видите красив риф и ще оцените приказно разнообразие 
от разноцветни риби 

10. Коко Бонго-парти /вечерна/ - всеки ден! 

Цена: 150 евро на възрастен 
Минимална възраст за участие: 18+ 
Коко Бонго е прекрасно място за прекарване на нощта след великолепен слънчев ден на красивите плажове на 
Пунта Кана, Баваро или Кап Кана. Там ще имате възможност да видите невероятните представления на живо, 
които комбинират кино, театър, мюзикъл, дискотека, видео, акробатика, актьори, публика и изненади. Нощният 
клуб Коко Бонго със своите три терасовидни нива изпъква още при влизането в новия площад Downtown. Видим 
е дори от покрайнините като се отличава с характерната си конструкция от 4 016 квадратни метра, от които 535 

са за публиката. Шоуто се характеризира със светлинните си ефекти и безупречен звук, както и с прецизността 



на музикалните изпълнения и прожектираните образи. В допълнение към предлаганите напитки и атмосфера на 
веселие и музика, ще останете изумени от театралното шоу, което ще видите, представляващо мюзикъли, които 
напомнят за Бродуей и Лас Вегас. 
Важно: Цените на екскурзиите подлежат на препотвърждение от агенцията партньор на място.  

 

Важно! 

 Туроператорът не носи отговорност при смяна на часовете или анулиране на полетите от страна на 
авиокомпанията. 

 Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператор” с покритие 25 000 лв. към  
ЗК „ЛЕВ ИНС” АД по смисъла на чл.97 от Закона за туризма. 

 Начин на плащане: в лева по банков път. 

 
БАНКОВА СМЕТКА на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД      За резервации и информация:                     
Кей Би Си Банк България ЕАД                      ОФИС: София, ул. „Пиротска“ 45, ет. 1 
IBAN: BG21RZBB91551009700630                тел.: 089 20 50 324    office@qtravel.bg           
BIC: RZBBBGSF 

 


