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Puerto Plata - rav, sandstrand
og cigarer

15.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage
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da

En skøn badeferie i Den Dominikanske Republik. Her er der
virkelig mulighed for at komme ned i gear og slappe af på nogle
helt fantastiske strande.

Puerto Platas gamle bydel

Besøg på det lokale ravmuseum, Rom-producenten
Brugal og fortet San Felipe

Oplev udsigten fra bjergtoppen ’Pico Isabel de
Torres’ - tag derop med kabelbanen Teleférico’

De skønne strande, den frodig regnskov i baglandet
og de fine muligheder for at spille golf



Dagsprogram
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salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Puerto Plata
I dag rejser i fra Danmark og på vej mod den skønne
Dominikanske Republik.

Dag 2 - 12: Puerto Plata
De første par dage er det oplagt 'bare' at nyde vejret,
hotellets gode faciliteter og ikke mindst de fabelagtige
bademuligheder med smukke hvide strande og et klart
azurblåt hav. Begynder det at krible i benene, så er det
oplagt lige at krydre dagen med nogle af de mange
aktiviteter som hotellet afholder eller man kan købe
adgang til på stranden.

Nu har man fået lidt farve og trænger sikkert til lidt fart
og action og så er en buggy cars ekskursion i den frodige
natur en oplagt mulighed. Man kommer ud og kører ræs i

meget mudrede omgivelser med vandpytter der udover
en dybde på op til 60-70 centimeter også kan være over
25 meter lange. En rigtig sjov oplevelse både for børn og
voksne. Husk dog at tage noget tøj på som godt må blive
ekstremt mudret og beskidt.

Ren afslappelse og forkælelse ved pools og strand ved
hotellet, hvor man nyder all inclusive konceptet. Er man
golfspiller er det også oplagt at besøge den lokale
golfbane.

Når man er i Den Dominikanske Republik, så bør man
opleve lidt mere af området. Man kan enten tage med på
en af de guidede ture med bus, eller også være lidt
modigere og lave en personlig aftale med en autoriseret
guide og bestille sin egen guide og taxa.

Så kan man få skræddersyet sin egen tur til for eksempel
provinsens hovedstad 'Puerto Plata', hvor man helt klart
skal besøge det lokale ravmuseum, Rom-producenten
Brugal og fortet San Felipe. Men det smukkeste og
vigtigste at opleve ved byen er klart bjergtoppen 'Pico
Isabel de Torres', som skal opleves via 'Teleférico'. Afsæt



Blue Lagoon, Puerto Plata
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god tid til at nyde udsigten og den flotte frodige natur på
toppen.

Ren afslappelse og forkælelse ved pools og strand ved
hotellet, hvor man nyder all inclusive konceptet. Er man
golfspiller er det også oplagt at besøge den lokale
golfbane.

Den Dominikanske Republik har en eminent natur og en
heldagsudflugt ind i landet bør klart være på
programmet. Igen kan man vælge enten en guidet bustur,
eller den mere intime løsning, hvor man bestiller sin egen
taxa og guide. Man bør inkludere Jabacacoa der er kendt
for de fremragende raftingmuligheder og de sceneriske
smukke vandfald, men også storbyen Santiago med sit
pulserende og hektiske liv bør opleves.

Endelig er det muligt at nå et besøg ved en af landets
kendte cigarproducenter, og selvom man ikke ryger
cigar, så bør man ikke snyde sig selv for den oplevelse.

Dag 13 - 14: Puerto Plata
og hjemrejse
Nu nærmer ferien sig afslutningen og de sidste par dage
bør man nyde solen og vandet mest muligt. Så slap
maksimalt af med en god bog i den ene hånd og en drink i
den anden på en af hotellets strandstole inden turen igen
går til det danske klima.



Priser og afgange
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Rejseperiode 2. april - 20. juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
15.998,00 DKK

Rejseperiode 6. januar - 1. april  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
17.498,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

14 nætter på 4* All Inclusive Resort - eksempelvis
Barcelo Puerto Plata

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/caribien/den-dominikanske-republik/puerto-plata-rav-sandstrand-og-cigarer-12421?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/den-dominikanske-republik/puerto-plata-rav-sandstrand-og-cigarer-12421%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

