ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ – ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ
1. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ «ΚΑΤΑΛΙΝΑ»

Περάστε την ημέρα με ψαροντούφεκο στους κοραλλιογενείς υφάλους της
Καραϊβικής με μια εκδρομή στο νησί Catalina της Πούντα Κάνα. Θαυμάστε μία από
τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Δομινικανής Δημοκρατίας, που φημίζεται για τον
κοραλλιογενή ύφαλο και τα τροπικά ψάρια. Περάστε στιγμές χαλάρωσης στο νησί
Καταλίνα και απολαύσετε ένα γεύμα μπάρμπεκιου.
2.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ «ΣΑΟΝΑ»

Χαλαρώστε στην παραλία, απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά σε μια χαλαρωτική
κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησί Saona. Παραλίες με λευκή άμμο, φοίνικες,
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα προσφέρουν μια αξέχαστη μέρα χαλάρωσης.

3. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΓΚΟ

Ανακαλύψτε την πλούσια ιστορία, τα φυσικά τοπία και την υπέροχη αποικιακή
αρχιτεκτονική του Santo Domingo σε μια ολοήμερη ξενάγηση από Πούντα Κάνα.
Ταξίδι με πούλμαν με Ξεναγό για το Zona Colonial (Colonial Zone) - μια παγκόσμια
κληρονομιά της UNESCO. Επισκεφθείτε τα φυσικά θαύματα του Los Tres Ojos μαζί
με πολλά διάσημα μνημεία - το Columbus Alcazar, το καθεδρικός ναό της Santa
María la Menor. Θα επισκεφθείτε επίσης το φάρο του μεγάλου ναυάρχου Κολόμβου.
4. ΣΑΦΑΓΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ

Αφήστε τα αστικά κέντρα της Πούντα Κάνα πίσω και επισκεφθείτε την πραγματική
Δομινικανή Δημοκρατία! Συμμετοχή σε μια μοναδική περιήγηση της Δομινικανής
Δημοκρατίας σε ένα φορτηγό Country Adventure Safari για να επισκεφθείτε τις
φυτείες από ζαχαροκάλαμο. Με ένα νόστιμο γεύμα, Δομινικανή καφέ και ποτά που
περιλαμβάνονται, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε την αίσθηση της περιπέτειας!

5. ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ AYTOKINHTO BUGGY

Κυρίες και κύριοι, ξεκινήστε τις μηχανές σας! Προετοιμαστείτε για μια μισής ημέρας
περιπέτεια στη όμορφη ύπαιθρο της Δομινικανής Δημοκρατίας . Αναχωρείτε από
Πούντα Κάνα, και θα δείτε τα πολύχρωμα σπίτια, το εκπληκτική τοπίο των φυτειών
μπανάνας και των γεωργικών εκτάσεων. Μπείτε σε ένα αμμόλοφο για να
εξερευνήσετε την πραγματική Δομινικανή Δημοκρατία!
6. ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Κάντε το όπως ο Ζακ Κουστώ! Περπατήστε κατά μήκος του πυθμένα του ωκεανού
για να ανακαλύψετε τα καταπληκτικά κοράλλια και τροπικά ψάρια της Καραϊβικής.
Αυτό είναι απλά ο ευκολότερος τρόπος για να εξερευνήσετε τον υποβρύχιο κόσμο.

7. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Καλή διασκέδαση!! Κολύμπι με τα δελφίνια σε μισής ημέρας ξενάγηση από Πούντα
Κάνα! Επισκεφθείτε το Dolphin Island, μια περιοχή που δημιουργήθηκε στον ανοιχτό
ωκεανό για να στεγάσει τα δελφίνια στο φυσικό περιβάλλον τους. Θα έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με τα δελφίνια, και μπορείτε να κολυμπήσετε μαζί τους και να
μάθετε για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Αυτή είναι μια εμπειρία που δεν θα θέλετε να
χάσετε!
8. ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ

Ζήστε το όνειρο της ιππασίας με ένα άλογο κατά μήκος των τροπικών παραλιών με
τη λευκή άμμο σε αυτή την ημερήσια εκδρομή από Πούντα Κάνα! Πανέμορφα τοπία,
εκπληκτικά άλογα και φιλικοί οδηγοί κάνουν αυτό το ταξίδι στην Καραϊβική μια
ημέρα για να θυμόμαστε. Σχεδιασμένη για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα
εμπειρίας, αυτή η διασκεδαστική περιπέτεια ιππασίας είναι ιδανική για όλους!!

9.ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «LOS HAITISES”

Εξερευνήστε τα θαύματα της φύσης στο Εθνικό Πάρκο « Haitises», ένα
απομακρυσμένο και προστατευόμενο καταφύγιο της φύσης που περιλαμβάνει
δεκάδες νησάκια στον κόλπο του Σαν Λορέντζο. Θαυμάστε τα εντυπωσιακά τοπία
του παράκτιου και θαλάσσιου πάρκου. Θα επισκεφθείτε προϊστορικά σπήλαια με
έναν έμπειρο οδηγό και θα εντυπωσιαστείτε με την αφθονία της ορνιθο-πανίδας:
όπως ο καφέ πελεκάνος. Μεταφορά μετ 'επιστροφής, το μεσημεριανό γεύμα και τα
ποτά περιλαμβάνονται στην πλήρη ημέρα σας οικολογική περιήγηση!
10. ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Χαιρετήστε την ανατολή του ήλιου από τον ουρανό της Καραϊβικής, με ένα
αερόστατο ζεστού αέρα πάνω από την όμορφη Πούντα Κάνα! Πάρτε μια πανοραμική
άποψη της ακτογραμμής και τα γαλαζοπράσινων χωραφιών με ζαχαροκάλαμα. Μετά
θα απολαύσετε ένα νοστιμότατο πρωινό με σαμπάνια. Απολαύστε μια
εξατομικευμένη εμπειρία σε αυτό το μικρό-γκρουπ με μέγιστο αριθμό 10 ατόμων.

11. ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “HARD ROCK”

Πάρτυ στο ORO Νάιτ Κλαμπ, που βρίσκεται μέσα στο Ξενοδοχείο «Hard Rock» με
Καζίνο στην Πούντα Κάνα! Χορέψτε όλη τη νύχτα στο νυχτερινό κέντρο δύο
επιπέδων, όπου μπορείτε να ακούσετε τους καλύτερους DJs και παρακολουθήστε
τους καλλιτέχνες στις οθόνες LED. Με μεταφορά και επιστροφή από το ξενοδοχείο
σας με πολυτελές πούλμαν, μπορείτε να απολαύσετε απεριόριστα τοπικά ποτά από το
υπαίθριο μπαρ χωρίς ανησυχία.

