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.

Bávaro
Playa Bávaro localizada no extremo oriental do país, a
215 kms. da capital. Com fina areia branca e águas cristalinas, protegidas por um recife de coral cujas praias
constituem uma das zonas mais bonitas da República
Dominicana.
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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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Isla Saona de luxe
A bordo de cómodos autocarros partiremos em direcção ao rio Chavón, cenário de múltiplas filmagens
(Rambo, Apocalipse Now, Jurassic Park e muitas
outras), onde a bordo de uma embarcação bem equipada com bebidas nacionais e um pequeno-almoço,
subiremos o rio para apreciar a exuberante vegetação
da zona e gozaremos de um passeio magnífico por um
dos rios mais importantes do país.
Depois do passeio seguiremos até Bayahibe, onde o
nosso catamarã a vela estará à nossa espera para
navegar as àguas multicolor do mar Caribe. Faremos
uma paragem nas piscinas naturais, viveiro privilegiado das estrelas do mar, onde disfrutaremos de
uma bebida enquanto nos tomamos um banho num
dos lugares mais bonitos de todo o Caribe. Seguiremos até à nossa praia privada na Isla Saona, a pérola
do parque Nacional de Este, onde disfrutaremos do
paraíso e degustaremos um excelente almoço à base
de lagosta e um buffet variado.
Regressaremos a bordo de lanchas rápidas que nos
levarão até Bayahibe para regressarmos aos hotéis.
Guía Oficial Refresco
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Almoço Dia Completo Segurança
Incluido

Samaná Aérea

Guía Oficial Refresco Dia Completo Almoço
Incluido

Segurança

O dia mais completo das férias. Após recolha de
todos os clientes nos hotéis, iremos em direcção
ao aeroporto de Punta Cana, onde uma avioneta
nos esperará para levar-nos à fabulosa península
de Samaná. Durante os 40 minutos aproximados
de vôo, teremos o privilégio de gozar da costa dominicana do melhor lugar possível. Após a nossa aterragem no aeroporto de Arroyo Barril, em
Samaná, seguiremos a bordo de camiões safari
equipados com bebidas para todo o passeio. Visitaremos uma casa típica, na qual degustaremos
as frutas tropicais da época e poderemos apreciar
na plantação tudo acerca da sua colheita e produção. Aprenderemos sobre cacao, café e outros
produtos típicos dominicanos, assim como sobre
a manufactura de cigarros puros e da mamajuana,
bebida nacional do país.

apropriada para a ocasião, capacetes e botas de
borracha de montar, iniciaremos o passeio através de rios e montanha até ao mirador da Cascata
Limón. Desde aqui desmontaremos os cavalos e
caminharemos um pouco para dar um mergulho
na cascata mais alta do país e uma das mais belas
do Mundo. Depois deste banho, almoçaremos um
típico almoço dominicano e de seguida, de novo
a bordo dos camiões safari, iremos em direcção
ao molhe da povoação de Samaná onde embarcaremos numas lanchas que nos levarão à paradisíaca Ilha de Cayo Levantado, também conhecida como Ilha Bacardí. Disfrutaremos na ilha das
àguas quentes e claras da sua praia e após um
mergulho, bem regado com uma bebida típica, regressaremos realizando uma paragem no el Golfo
de la Flecha.

Aoa sair da casa típica atravessaremos diferentes
povoações, cada uma com a sua história, como
Juana Vicente, La Colonia e el Rancho Español,
até chegarmos à paragem em El Limón. Aqui iremos até um Rancho no qual nos prepararemos
para um fantástico e inesquecível passeio a cavalo. Equipados com uma nova vestimenta mais

No molhe subiremos de novo para os camiões
safari e seguiremos para o aeroporto de Arroyo
Barril para embarcar nas avionetas que nos levarão, através de outro passeio aéreo de sonho,
até ao aeroporto de Punta Cana, e daí até aos
nossos hotéis.
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Discovery Cap Cana de Luxe
Disfrute de um dia no paraíso em Cap Cana.
“Discovery Cruise” é uma excursão de luxo onde
poderá fazer um cruzeiro pela surpreendente
e fabulosa costa de Cap Cana no nosso espaçoso catamarã. Terá a oportunidade de tomar um
banho e relaxar no banco de areia de Juanillo e
fazer mergulho à superfície no recife. Visitará a
nossa marina exclusiva onde disfrutará de um
delicioso almoço de marisco no restaurante “Cap-
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puccino”. Descanse na mais bonita praia de areia
branca do Caribe e nade nas cristalinas àguas de
Juanillo. Música e bebidas esperam-no. Não perca esta incrível oportunidade “tudo incluído”.

Guía Oficial Equipamento Almoço Dia Completo Segurança
Incluido

Bebida
Incluida

Snorkeling Cruise Marinarium
Subam a bordo do nosso fantástico cruzeiro de meio
dia, durante o qual terão a oportunidade única de nadar com mantas raia e tubarões. Depois do mergulho
navegaremos em direcção à costa de Cabeza de Toro
e de Bávaro, para finalizar com uma paragem no paraíso, numa magnífica piscina natural na qual poderemos relaxar ao mais puro estilo caribenho.

Guía Oficial

Meio Dia

Segurança Equipamento Refresco
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Festa na Isla Catalina
Uma excursão extraordinária através das cristalinas
àguas caribenhas que rodeiam o litoral de Casa de
Campo antes de nos levar a Isla Catalina, onde disfrutaremos de um excelente menú, paraíso e diversão
para todos. Snorkel, banana boat, pesca de carreto...
Uma experiência inesquecível.

Guía Oficial Dia Completo Almoço Equipamento Segurança
Incluido
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Bávaro Splash
Explore a vida marinha desde um ponto de vista totalmente diferente. Os nossos lugares no fundo do mar
estarão disponíveis para que você se possa sentar,
relaxar e tirar as fotos que desejar. Prepare-se para
observar a barreira de corais mais bela da nossa costa
e a fabulosa variedade de diferentes peixes multicores.
A possibilidade de Snorkel também estará disponível
para todos.

Guía Oficial Segurança Equipamento
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Safari Bávaro Runners
Disfrute de caminhos rurais para observar a flora
e a fauna do país, e interaja com o povo dominicano num ambiente fora dos hotéis.
Espectaculares vistas e oportunidades de tirar
fotografías das nossas praias de areia branca,
oceano cristalino, floresta deslumbrante e de uma
cultura rica.
Passearemos através dos campos da Central Romana Corporation, a maior plantação de Cana de
Açúcar do país com mais de 200,000 hectares. Visitaremos também uma casa típica de campo para
saborear frutas frescas caribenhas, café torrado
e cacao. Veja como os camponeses vivem da terra
e dos seus produtos orgânicos e tenha a oportunidade de conviver com eles em habitat natural.

Guía Oficial Segurança Dia Completo Almoço
Incluido
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Refresco

Dependendo da época do ano, visitaremos uma
das escolas públicas da área que patrocinamos.
Veja e conheça o programa educacional Dominicano e ajude as crianças a receber uma melhor
educação com a entrega de material escolar.
No nosso exclusivo Rancho Bávaro Runners na
montanha de Anamuya disfrutaremos de um
buffet típico. Descubrirá uma vista privilegiada.
Conheça o funcionamento da ferramenta tradicional utilizado na forma ancestral de extrair o melaço da cana de açúcar.
Finalizamos o dia com um mergulho na bela Playa
Macao onde terá a oportunidade de apanhar uma
onda num Morey Boggie ou simplesmente relaxar
ao som da natureza.

Zip Line Adventur
Visite o primeiro Zip-Line Tour da República Dominicana, uma aventura que o levará voando entre
o magnífico lago e os bosques de Anamuya. Os
nossos guias naturalistas ensinar-lhe-ão o caminho, ajudando-o a decifrar os segredos Taínos
das montanhas de Anamuya.
Pelos caminhos florais chegaremos até à primeira das 11 plataformas desde onde, fixados por um
equipamento de alpinismo aos cabos de aço calibrados e 100 % seguros, nos lançaremos numa
aventura inesquecível. 11 plataformas e 10 linhas
estendidas entre as montanhas, sendo a mais
comprida de 250 metros.

Liberte o seu corpo, voe de plataforma em plataforma e disfrute do ar com uma vista privilegiada da exuberante, ancestral e tropical montanha
Taína.

Guía Oficial Segurança

Meio Dia
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Buggie Adventure
No nosso rancho exclusivo conduziremos veículos
que farão desta jornada uma aventura inesquecível.
Um motor, um volante, um chassis metálico e muita vontade de diversão, é a única razão que necessita
para realizar esta excursão. Teremos oportunidade de
tomar um banho nas àguas da praia virgem de Macao - Uvero Alto, e visitiremos os campos de arroz de
Uvero Alto.

Guía Oficial Segurança
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Meio Dia

Motos Quad / 4 Wheels
Vontade de se divertir é a única razão que necesita
para realizar esta excursão. Teremos oportunidade
de tomar um banho nas àguas da praia virgem de
Macao/Uvero Alto, e de seguida conduziremos uma
potentes motos 4 ao longo dos campos de arroz de
Uvero Alto.

Guía Oficial Segurança

Meio Dia
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Parque Nacional Haitises
Após recolha nos hotéis, iremos em direcção ao
aeroporto de Punta Cana, onde uma avioneta
nos esperará para levar-nos à fabulosa península de Samaná. Durante os 40 minutos aproximados de vôo, teremos o privilégio de gozar
da costa dominicana do melhor lugar possível.
Após a nossa aterragem, seguiremos até ao porto
no paredão 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
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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 Refresco

Almoço
Incluido

Segurança

Dr. Fish
Dr Fish Ocean Spa brinda-o com a oportunidade
de combinar o ambiente marinho com múltiplas
actividades, as quais o farão sentir-se revitalizado
e renovado ao final desta jornada. Experimente o
Bio-pilates, um novo sistema de exercícios que o
ajudarão a repor essas energias que vamos perdendo com as nossas rotinas diárias.Disfrute dos
nosssos colchões flutuantes, enquanto escuta as
belas melodías que foram selecionadas previamente para proporcionar-lhe um ambiente de paz
e relaxamento total. Deixe-se ir, escolha entre as
duas diferentes modalidades de massagens que
oferecemos: à manera tradicional com massagista e cadeira, ou nas camas electrónicas que podem proporcionar-lhe múltiplos benefícios. Estas
massagens ajudarão o seu corpo a libertar ten-

são, stress e dores musculares. No nosso Jacuzzi
Oceânico sentirá que as pequenas bolhas e a brisa
do mar o transportam a um lugar onde as preocupações não têm lugar. Prepare-se para disfrutar
as nossas màquinas de ionização electrónica, as
quais o ajudarão a eliminar todas as toxinas do
seu corpo. Finalize esta experiência visitando uns
dermatólogos muito especiais conhecidos como
Doctor Fish,os quais com um delicado movimento
dos seus corpos e mandíbulas (sem dentes) exfoliarão de maneira natural os seus pés deixandoos com a pele totalmente regenerada.

Entrada

Meio Día

Segurança
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Dolphin Island
No meio do mar Caribe você poderá tornar realidade a ilusão de nadar com os golfinhos. Através
da Soltour poderá visitar uma paragem de sonho,
uma piscina em pleno mar aberto na qual disfru18

Segurança

Entrada

tará de um encontro inesquecível com estes mamíferos. Disfrute também de um mergulho com
tubarões e mantas raia na nossa piscina exclusiva.

Imagine

Entrada

Copa
Incluida

A melhor discoteca de Punta Cana
O descanso e a diversão, são algumas das atraccões
mais importantes que há na região e dizendo a verdade,
se gosta de discotecas, deve saber que há uma que sobressai actualmente e o seu nome é Imagine.
É um complexo de grande nível onde se pode passar uma
noite muito diferente. Localizada numa gruta natural
com várias salas de música diferentes. É outra das muitas opções que a região tem para oferecer.
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Muito mais que Golf...

Punta Blanca
As férias são uma boa ocasião para não descuidar a
práctica do seu desporto favorito ou para se iniciar
no golfe. Para isso organizamos uns pacotes nas
melhores condições no imcomparável marco do
Caribe. Ao contratar a sua viagem, reserve na sua
agência o seu pacote de golf. Decida quantos días
quer jogar e disfrute do golf e do sol.
Punta Blanca Golf Club, rodeado de uma exuberante vegetação, junto ao Mar Caribe, fica o Complexo Punta Blanca Golf & Beach Resort. O seu
campo de golf é o primeiro criado por Nick Price na
Republica Dominicana, construido em redor de zonas naturais, com ruas largas e bunkers de grande
tamanho. Cada buraco do campo é um desafio para
os amantes do golf. Conta com Pro Shop, Driving
Range e Casa Club com restaurante.
EXCLUSIVO GRAN BAHÍA PRÍNCIPE BÁVARO RESORT
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