República Dominicana
A República Dominicana ocupa dois terços da Ilha
Hispaniola, partilhada com o Haití. Esta ilha está
localizada na América Central, ocupando o segundo lugar em tamanho do arquipélago de Las
Antillas. O 27 de Fevereiro de 1844 foi o dia em
que os membros de La Triniraria ocuparam o forte
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de Santo Domingo e declararam a independência
do Haití, criando a República Dominicana. A República Dominicana está dividida em 29 províncias e
um distrito nacional, e capital do país, chamada
Santo Domingo.

A Qualidade, guia-nos
A Soltour, no seu compromisso de melhorar cada dia, mantém uma aposta constante na qualidade,
tanto nos seus produtos como nos seus serviços.
Actualmente, trabalhamos em:
Consolidar o nosso Departamento de Qualidade, implementando um sistema de gestão de qualidade.
Criar um Departamento de Atenção ao Cliente, desenvolvendo ferramentas de medição de serviço.
Seleccionar fornecedores que melhor se ajustem ás necessidades e expectativas dos
nossos clientes.
Sensibilizar e implicar a todos os membros da organização a través de um plano de formação de
empresa.
Perseguimos a vossa satifação e não estamos sós.
A qualidade guia-nos
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Samaná
A Península de Samaná encontra-se situada no extremo nordeste da República Dominicana.
A diversidade e herança cultural é curiosa e fascinante, como mostram os vestígios culturais em forma de petroglifos e pictografia deixados pelos antigos tainos nas paredes das cavernas. Actualmente
ainda se praticam danças desde o baile africano do
“bamboulá” até à tradicional “bachata”, também
pode disfrutar da herança culinária anglocaribenha
do arroz e peixe com côcô, o “don plin” e o “Johnny
cake” assim como da comida crioula dominicana
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como “moro”,o “asopao” ou o “sancocho”. A tudo
isto se somam outros atractivos naturais: Ao visitar
as interessantes vilas, grutas e cavernas, cayos ou
ilhotas no meio da bahia e a paisagem modificada
pelo homem em grandes extensões de coqueiros,
permanecem entre todo este verde bosques virgens, riachos, rochas de grande dimensão sobre o
mar, praias escondidas e enseadas.

Santo Domingo
A cidade mais antiga da América, fundada em
1496 pelo irmão de Cristóvão Colombo, o pioneiro
Bartolomeu Colombo, é uma visita imprescindível
para conhecer a história da República Dominicana. Conheceremos Santo Domingo moderno, as
suas avenidas, o Palácio Presidencial, os seus
monumentos modernos, e sobretudo os principais
lugares históricos: a Cidade Colonial, declarada
Património da Humanidade pela Unesco, Santa
Maria la Menor (Catedral Primada), o Panteão

Nacional e o Alcázar de Colón, casa do primeiro
governador de Santo Domingo, Don Diogo de Colombo. Seguidamente visitaremos as Cuevas de
los Tres Ojos, três maravilhosos lagos subterrâneos rodeados de jardins. Almoço num restaurante da zona (incluído) e de seguida tempo livre para
compras na Cidade Colonial até à hora regressar
ao hotel.

Guía Oficial Dia Completo Almoço
Incluido

Segurança
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Las Galeras / Praia Rincón
Saída desde os hotéis até à parte mais oriental da
península de Samaná, a praia de las Galeras. Uma
zona de praias paradisíacas desde onde começaremos
a nossa travessia até Praia Rincón, uma das dez
praias mais bonitas do Caribe. Uma praia quase
virgem de areias brancas e àguas turquesas.
A travessia até praia Rincón será realizada em
cómodos camiões safari 4 x 4, passeando entre a
impressionante natureza da zona e entre as praias
maravilhosas que encontramos durante todo o
passeio. Além disto, terá a oportunidade de conhecer
e degustar as frutas tropicais, gozaremos de
fabulosas vistas do litoral até chegar a praia Rincón,
onde teremos tempo para dar um mergulho antes de
degustar o almoço na praia à base de lagosta numa
das paragens mais bonitas do país.
Já na praia poderão disfrutar de um fabuloso passeio
a cavalo e realizar snorkel na baía. De regreso a
Las Galeras faremos uma paragem surpresa antes
de regressar aos hotéis para que esse dia seja
inesquecível.

Guía Oficial Dia Completo Almoço
Incluido
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Segurança

Parque Nacional Los Haitises
SaÍda desde os hotéis até ao paredão na povoação
de Samaná, onde embarcaremos num cómodo
catamarã a motor, onde poderá usufruir de um
sortido de bebidas, incluídos a cerveja e o Rum
nacional, que nos levará por um passeio através
da Bahía de Samaná até ao parque Nacional de los
Haitises. Um dos quatro parques nacionais do país
de uma beleza inigualável, além de uma riqueza
natural sem comparação em todo o Caribe.
Gozaremos de um passeio pelas suas costas povoadas de manglares, onde a vegetação única que
nasce nas margens dos rios que desaguam no
Oceano envolver-nos-à em mágicos tons verdes
e azuis.

Observaremos de perto a flora e fauna do parque numa zona privilegiada para a observação de
aves. Visitaremos as grutas do parque onde os
antigos povos da ilha, os indios Taínos, viviam antes do Descobrimento, e base para a rodagem de
numerosas séries e filmes de êxito internacional.
Realizaremos uma visita surpresa que permanecerá nas nossas memórias para sempre.
Também gozaremos de um extraordinário arroz
numa cabana de pescadores antes de começar o
regresso a Samaná, desde onde se iniciará o regresso aos hotéis.

Guía Oficial Dia Completo Almoço
Incluido

Segurança
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Cascata Limón
Saída desde os hotéis até ao Rancho Limón,
onde poderemos degustar de café torrado e
moído à maneira antiga, antes de montar num
dos cavalos que nos levarão entre a exuberante
natureza da zona, até à base do Salto del Limón.
Uma cascata única no mundo pela sua beleza.
As paredes, húmidas por milhares de anos da
queda ininterrupta de àgua, desenham na rocha
caprichosas formas de musgo de um verde
brilhante sobre o qual corre a àgua da cascata.
Poderemos dar um mergulho na base do salto e
atravessar a cortina de àgua para refugiarmo-nos
nas grutas traseiras.
Regresso a cavalo até ao rancho, onde
almoçaremos e poderemos ver a forma de vida
dos seus habitantes, plantações de bananas, café
e cacao, além de vermos o gado da zona.
Recolha e regresso aos hotéis desde o Rancho.
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Guía Oficial Dia Completo Almoço
Incluido

Segurança

Catamarã ao Cayo Levantado
Saída do hotel até ao paredão de Samaná, onde
embarcaremos num espectacular catamarã à vela
para dar um passeio pela sua fabulosa baía.
A bordo do catamarã levaremos bebidas não alcoólicas incluídas e teremos equipas de snorkeling (mergulho à superficie) para disfrutar dos
fundos marinhos em Cayo Farola.
Desembarcaremos na famosa Ilha de Cayo Levantado, com as suas praias de areia branca e àgua
azul turquesa, onde disfrutaremos de tempo de
praia para abrir o apetite antes de navegar de novo
até à nossa praia em Punta Lirio. Em Punta Lirio
será servido o almoço (incluído, com bebidas nacionais) e descansaremos antes de realizar uma
última paragem em Cayo Vigía, onde poderemos
disfrutar de um excelente mergulho.
Desembarque no porto de Samaná para apanhar
o autocarro que nos levará de regresso ao hotel.

Guía Oficial Dia Completo

Almoço
Incluido

Equipamento Segurança
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Speed Boats
Partiremos do paredão de Samaná para realizar
um emocionante passeio a bordo de lanchas rápidas pela baía de Samaná. Pararemos para realizar
snorkel e admirar os extraordinários fundos marinhos da península de Samaná.

Guía Oficial

10

Meio Dia Equipamento Segurança

Motos Quad
Um passeio que parte directamente desde a
recepção do Hotel Cayacoa e que nos levará
através da península de Samaná, oferecendo
vistas incríveis da Ilha de Cayo Levantado e de
toda a baía de Samaná até chegar a Praia del Valle,
onde realizaremos uma paragem para tomar um
refrigerante.
O regresso realiza-se ao longo do curso do rio
San Juan, desde a magnífica Cascata Lulú, onde
poremos à prova os nossos reflexos e sentiremos
a aventura de conduzir uma moto de 400 cc em
condições de aventura total.

Guía Oficial Refresco

Meio Dia

Segurança
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Safari Samaná Runners
A bordo de cómodos camiões de Safari 4x4 que nos
recolherão no hotel, realizaremos a nossa primeira paragem matutina para ser testemunhos de uma
extraordinária vista panorâmica da costa Norte da
península. Daí partiremos para visitar a fábrica de
Borracha para observar como se extrai a resina para
produzir a borracha para exportação. Após a visita seguiremos por uma paisagem onde a flora abunda e o
contraste entre a terra vermelha e o verde intenso das
montanhas nos conduzirá até uma quinta típica dominicana, onde veremos as diferentes plantações crioulas e degustaremos algumas delas, incluindo frutas,
cacao e café. Depois chegaremos a Praia del Valle,
uma praia virgem e selvagem onde poderemos tomar
um mergulho ou simplesmente descansar e apanhar banhos de sol. Mais tarde visitaremos a fabulosa
Cascata del Valle dentro da selva tropical para mergulharmos em àgua doce antes do almoço (incluído).
O almoço será constituído por um buffet de comida
típica crioula, com peixe fresco e parrillada de frango
acompanhado de arroz com feijão e uma variedade
de saladas, pão e frutas frescas no nosso restaurante
que se encontra dentro de uma selva tropical frente a
uma pequena cascata chamada de Zumbador.
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Guía Oficial Dia Completo Refresco

Almoço
Incluido

Segurança
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