
1. Wyspa Saona Adventure (7.00 -19.30) 
cena 140 USD/osoba ( dzieci do 11 lat - 65 USD ) 
Rejs szybką łodzią motorową na najpiękniejszą wyspę Karaibów. W unikalnym programie:
Altos de Chavon ( miasteczko z koralowca ), Bayahibe, Piscina Natural 
( największa wanna Karaibów), obiad w formie bufetu + pół langusty z grila na plaży Catuano,  
wioska rybacka Mano Juan na wyspie Saona, mini hodowla zółwi morskich,
relaksujacy pobyt na rajskiej plaży Sueño del Caribe- sandwich, owowce Tylko polskie grupy !relaksujacy pobyt na rajskiej plaży Sueño del Caribe- sandwich, owowce Tylko polskie grupy !

2. Rejs po Morzu Karaibskim „Saona Private VIP” (7.00 -19.30) cena 795 USD dla 
2 osób, każda następna osoba - 100 USD - maksymalna ilość osób 6
Prywatny rejs szybką komfortową łodzią motorową po Morzu Karaibskim, na pokładzie przekąski, napoje, 
markowe alkohole. W programie między innymi: Altos de Chavon, snorkeling koło wyspy Catalina, Piscina 
Natural (największa wanna Karaibów), obiad w formie bufetu + langusta z grila na plaży Catuano, 
wioska rybacka Mano Juan na wyspie Saona, mini hodowla żółwi morskich, relaksujacy pobyt na rajskiej 
plazy Sueño del Caribe. plazy Sueño del Caribe. 

3. Wyspa Saona „For You” i Altos de Chavon (7.00 – 18.00) - cena 110 USD/osoba 
( dzieci do 11 lat - 60 USD )
Rejs szybką łodzią motorową na najpiękniejszą wyspę Karaibów. W  programie:Altos de Chavon
( miasteczko z koralowca ), Bayahibe, Piscina Natural ( największa wanna Karaibów), obiad w formie bufetu 
na plaży Catuano. W drodze powrotnej  przystanek na Piscina Natural niedaleko dzikiego wybrzeża zatoki na na plaży Catuano. W drodze powrotnej  przystanek na Piscina Natural niedaleko dzikiego wybrzeża zatoki na 
kąpiel przy zachodzącym słońcu czy na pamiątkowe zdjęcia w rewelacyjnych plenerach dziej, tropikalnej roślinno-
ści.
 
4.Tipo Dominicano (7.00 – 18.30) - cena 110 USD/osoba 
( dzieci do 11 lat - 55 USD )
Prawdziwa, niekomercyjna Dominikana.Przejazd przez kolorową wioskę La Ceiba, wiejska szkoła, Rancho z Prawdziwa, niekomercyjna Dominikana.Przejazd przez kolorową wioskę La Ceiba, wiejska szkoła, Rancho z 
tropikalnymi owocami, kawą czy cacao, miasto Higuey, karaibski bazar, Bazylika w Higuey, rejs tropikalną rzeką 
Yuma, obiad w lokalnej restauracji na skałach, Jaskinia Berna - rzeźby Indian Taino, plantacja trzciny cukrowej z 
osadą uchodźców z Haiti. W między czasie zakupy w hipermarkecie La Sirena i mała wytwórnia cygar z muzem 
i możliwością zakupu pamiątek po atrakcyjnych cenach .Tylko polskie grupy !

5. Samana - Wodospad El Limon - Los Haitises - (5.00 -21.00) - cena 180 USD/osoba 
( dzieci do 11 lat - 100 USD)
Wyprawa w prawdziwe ostępy dzikiej przyrody Dominikany. Cztery środki transportu. Busem przez Koldyrierę  Wyprawa w prawdziwe ostępy dzikiej przyrody Dominikany. Cztery środki transportu. Busem przez Koldyrierę  
Oriental, łodzią kanałami lasów namorzynowych w Parku Los Haitises i  przez zatokę Samana. Spektakularne  
jaskinie Indian Taino: La Arena i La Linea. Truck safari w góry na półwyspie Samana, dojazd do Rancho i tam 
jazda konna pod słynny wodospad El Limon z kąpielą w orzeźwiającej wodzie wszystko w otoczeniu
tropikalnej przyrody. Obiad  w formir bufetu, napoje, drinki na rancho. Tylko polskie grupy.

6. Santo Domingo (7.00 -19.00) - cena 110 USD/osoba 
( dzieci do 11 lat 60 USD ) 
Zwiedzanie Santo Domingo kolebki kultury europejskiej dla obydwu Ameryk. W programie:Zwiedzanie Santo Domingo kolebki kultury europejskiej dla obydwu Ameryk. W programie:
Jaskinie Tres Ojos w centrum miasta, Faro a Colon ( Mauzoleum Kolumba ), Zona Colonial - pierwsza osada 
murowana w Nowym Świecie załozona przz Bartolomeo Colon, katedra Menor, Forteca Ozama, Calle Damas, 
Panteon Narodowy, Alkazar, spacer po słynnej ulicy El Conde ( czas wolny ). W międzyczasie przerwa na obiad 
na słynnej starówce.Tylko polskie grupy ! 
   
7. Wyprawa na oglądanie wielorybów (5.00 -20.00) - cena 150 USD/osoba 
( dzieci do 11 lat - 75 USD ) - dostępna od 15 stycznia do 31 marca.  ( dzieci do 11 lat - 75 USD ) - dostępna od 15 stycznia do 31 marca.  
Fascynujące widowisko na Zatoce Samana.  Obserwacja wynurzających się co parę minut ogromnych 
40 tonowych humbaków oraz nowonarodzonego w tutejszych wodach potomstwa z matkami. Wyskoki ponad 
wodę i pokazywanie olbrzymich płetw ogonowych przez te ssaki  kilkanaście metrów od łodzi zapierają dech w 
piersi. Obiad na słynnej wyspie Cayo Levantado ( Bacardi ) Po posiłku czas wolny na kapiel w turkusowych 
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informacje i rezerwacje u naszych przedstawicieli lub pod nr tel. +1 829 901 3915

                             

                                 Wycieczki  w grupach międzynarodowych z 
            opieką polskiego przewodnika w przypadku  grupy powyżej 6 osób

1. Wyprawy nurkowe (7.00 -18.00) - cena 215 USD/nurek 
(osoba towarzysząca 90 USD ) 
Wyspa Catalina – wyprawa dla nurków z praktyką. Dwa zejścia nurkowe nieopodal wyspy Catalina: ściana Wyspa Catalina – wyprawa dla nurków z praktyką. Dwa zejścia nurkowe nieopodal wyspy Catalina: ściana 
rafowa ( do 35 m ) i Aquarium ( do 15 m ) Obiad na wyspie Catalina, drinki, napoje .Możliwość zakupu pakietów 
nurkowych oraz pojedynczych nurkowań na wrakach  galeonów hiszpańskich i w słodkowodnych jaskiniach. 
Instruktor, sprzęt, transport  w cenie

2. Jaskinie  Fun-Fun - ( 7.00 -19.00 ) - cena 155 USD/osoba 
Ekstremalna wyprawa dla szukających niezapomnianych przeżyć. Dzika przyroda Kordyliery Oriental, jazda Ekstremalna wyprawa dla szukających niezapomnianych przeżyć. Dzika przyroda Kordyliery Oriental, jazda 
konna, zjazd na linie do jaskini Fun-Fun i prawdziwe jej zdobywanie. Jak grotołaz z pełnym wyposażeniem masz 
do pokonania podziemną trasę z wieloma niespodziankami. Powrót konno na rancho szczytami zielonych wzgórz   
gdzie czeka obiad. Grupy międzynarodowe z ewentualną opieką polskiego przewodnika. 

3. Canopy Adventure Zip Line - ( 7.30 – 13.00 ) - cena  95 USD/osoba 
Niesamowita przygoda w parku linowym gdzie zjeżdżamy w dół doliny podwieszeni do stalowej
liny. Ponad 2-kilometrowa trasa z 9 platformami  usytuowanych na wysokich drzewach i prędkością zjazdu około liny. Ponad 2-kilometrowa trasa z 9 platformami  usytuowanych na wysokich drzewach i prędkością zjazdu około 
60 km/h nad  dziką, tropikalna roślinnością wyzwoli trochę adrenaliny i  pozostawi niezapomniane wrażenia. 
W międzyczasie przekąski i napoje.

4. Quady - Buggy - Rancho Macao - ( trzy tury dziennie - czas tury ok. 4,5 godz)
Quady -  115 USD/ osoba indywidualnie     130 USD/dwie osoby w jednym pojeździe
Buggy -  130 USD/ osoba indywidualnie     145 USD/dwie osoby w jednym pojeździe
 Jazda Quadami  lub Buggy  po normalnych  jak i super offroad-owych trasach, po dzikich plażach w 
 egzotycznej scenerii palm. Kąpiel w pdziemnym jeziorku Jaskini Macao. Po drodze przystanek na małym  egzotycznej scenerii palm. Kąpiel w pdziemnym jeziorku Jaskini Macao. Po drodze przystanek na małym 
 rancho gdzie zatkniecie się z prawdziwą naturą wyspy 

    NOWOŚĆ  !!!
5. Terracaross VIP - Rancho Macao - ( trzy tury dziennie - czas tury ok. 4,5 godz)
175 USD/ osoba indywidualnie        190 USD/ dwie osoby w jednym pojeździe 
 Jazda niesamowitym terenowym samochodem z indywidualna trasą, niewielkie grupy, każdy samochód
 zaopatrzony w napoje , kanapki, owoce w specjalnym pojemniku.
                                                
6. Dolphin Explorer- pływanie z delfinami 
cena od 109 -195 USD/osoba w zależności o pakietu
Pływanie z delfinami w parku Dolphin Explorer położonym u wybrzeża Cabeza te Toro w niepowtarzalnych 
karaibskich krajobrazach. Pływanie z tymi wspaniałymi ssakami w ichnaturalnym otoczeniu odbywa się w kilku 
wersjach programowych w zależności od czasu i ilościosób w grupie. 
Szczegółowe informacje indywidualnie u naszego przedstawiciela.

7. Wędkowanie pełnomorskie (fishing) - cena:7. Wędkowanie pełnomorskie (fishing) - cena:
  95 USD/ osoba wędkująca                           
  65 USD / osoba towarzysząca
Wyprawa specjalistyczna łodzią  do połowu ryb na pełen ocean. Na tak zwany „trolling” przy odrobinie
szczęścia możemy złapać białego czy błękitnego marlina, barakudę czy doradę
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