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Haiti

23.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

11 dage
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Tag med på en spændende rundrejse i Den Dominikanske
Republik og Haiti. Med en engelsktalende guide kommer I til at få
et spændende indblik i øens historie. Nyd den smukke natur, de
fantastiske strande og ikke mindst de spændende historiske
seværdigheder, som turen er spækket med.

Den domikanske hovedstad og UNESCO-byen, Santo
Domingo

Cibao Valleys smukke natur

Havnebyen Cap-Haïtien i Haiti

Tur med svævebane op til Isabel de Torres i Puerto
Plata i Den Domikanske Republik



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark og ankomst til
Santo Domingo, Den
Dominikanske Republik
I rejser fra Danmark til Den Dominikanske Republik, hvor
I lander samme dag. I lufthavnen bliver I hentet og kørt til
Santo Domingos historiske centrum. Resten af dagen har
I på egen hånd, hvor I kan gå på opdagelse i denne
spændende by.

Overnatning: Hodelpa Caribe Colonial

Dag 2: Santo Domingo
I dag starter jeres rundrejse for alvor. Med jeres
engelsktalende guide, skal I lære Amerikas første

europæiske by bedre at kende. Her blev den første
katedral i den nye verden bygget, den første guvernør
bosatte sig, den første biskop blev ordineret og det første
hospital blev åbnet.

Den livlige by byder på et utroligt udvalg af kulturelle og
især arkitektoniske seværdigheder i modsætning til
andre steder på øen, som også er kendt som "Hispaniola".
I skal besøge "Zona Colonial", det historiske centrum, der
er blevet erklæret et verdensarvsted af UNESCO.
Undervejs på jeres gåtur, vil I også se paladset Diego
Columbus, guvernørens palads, katedralen og "Parque de
Colón" med et bronzemonument af Christopher
Columbus.

I kommer til at gå ned ad Calle de las Damas, "Damernes
gade", og gennem gaden El Conde, hvor I finder mange
butikker, barer og restauranter.

Om eftermiddagen skal I på en tur til den østlige side af
byen, hvor I bl.a. kommer til det berømte lystårn "Faro a
Colón", som er et stort mausoleum. Rygterne siger, at
man her finder rester af Columbus. På jeres tur rundt i
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byen, skal I også besøge grottesystemet "Los Tres Ojos",
hvor der er underjordiske floder og stalaktitgrotter.

Før I når havpromenaden, via boulevarden "27 de
Febrero", stopper I ved National Palace.

Måltider: Morgenmad og frokost
Overnatning: Hodelpa Caribe Colonial

Dag 3: Santo Domingo -
Jarabacoa
I dag skal I videre til Jarabacoa. Det gør I via "Autopista
Duarte", hvor I kører gennem landdistrikter domineret af
intensivt landbrug. Stop ved de mange boder langs
vejsiden for at smage de lokale tropiske frugter. I vil se,
hvordan Citrusplantager er spredt over de høje dale. I
kører også forbi Villa Altagracia, som er et stort marked
med stande, der sælger keramik og vævning.

Snart snor vejene sig op ad bjergene i Cordillera Central,
også kendt som de Dominikanske Alper, hvor mange
lokale bruger deres sommerferie.

Jarabacoa ligger 600 meter over havets overflade og er
omgivet af fyrreskov, floder, bjerge og dale omkring
floderne Rio Yaque del Norte og Rio Jimenoa. På grund af
de kølige temperaturer året rundt er området et mekka
for vandrere og naturelskere. Der tilbydes mange

eventyrlige sportsgrene her. Det frugtbare område er
også kendt for sine blomsterplantager og hesteavl.

I ankommer til charmerende Jarabacoa, hvor I besøger
kaffefabrikken "Monte Alto". Her vil I høre mere om
dyrkning og forarbejdning af kaffebønner, og I skal
selvfølgelig også smage på kaffen. Efter en kort køretur
og en kort vandretur vil I besøge det smukke vandfald
"Salto Baiguate", som er omkring 30 meter højt.

Måltider: morgenmad og aftensmad
Overnatning: Rancho Baiguate

Dag 4: Jarabacoa -
Cap-Haïtien, Haiti
I dag tager vejen jer til den frodige Cibao Valley, øens
landbrugsskat. Kaffe, kakao, tobak, ris og bananer dyrkes
her. Området var allerede stærkt koloniseret, da Taíno
indianerne levede her. I vil komme forbi byen Santiago de
los Caballeros, som er den rigeste by i landet og som også
er den næststørste by i landet. Santiago de los Caballeros
fungerer også som det økonomiske centrum. Se
tobaksområderne tæt på Villa Gonzalez. I de forløbne år
har Den Dominikanske Republik overgået naboøen Cuba
i forhold til dyrkning og forarbejdning af tobak.

I fortsætter rejsen gennem Ouanaminthe til nabolandet
Haiti.
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Måltider: Morgenmad
Overnatning: Habitation des Lauriers

Dag 5: Cap-Haïtien - Milot
- Cap Haitien
Tidligt om morgenen vil I tage afsted til Milot for at
besøge den berømte citadel Laferrière, som er på
UNESCOs verdensarvliste. Det skibsformede fort ligger
950 meter over havets overflade og måler ca. 9.000
kvadratmeter. Nyd den betagende udsigt over det
omkringliggende kuperede landskab, hvor I på klare dage
kan se helt til havet.

I besøger også Palace of Sans-Souci, som var Kong Henri
Christophes tidligere bolig. Slottet blev inspireret af den
pragtfulde bygning med samme navn i Potsdam i
Tyskland. Paladsets kapel har et moderne marmoralter,
som stadig er i god stand og giver jer en god ide om,
hvordan det så ud før i tiden. Efterfølgende kan I nyde en
god frokost.

Måltider: Morgenmad og frokost
Overnatning: Habitation des Lauriers

Dag 6: Cap Haitien - Monte
Cristi
I dag skal I udforske hovedattraktionerne i Cap Haitien
på en guidet byrundtur. Havnebyen, Cap Haitien, blev
grundlagt i 1670 som Cap Francais. Se de spændende
huse, som er bygget i kolonistil med specielle
arkitektoniske træk. I byens centrum, på Place d'Armes,
kan I se et museum og katedralen med sin mægtige
kuppel. Besøg katedralen og hovedtorvet med sine
historiske bygninger og Fort Picoulet fra det 18.
århundrede. Nyd også den fantastiske beliggenhed og
den betagende udsigt over havet. Før I vender tilbage til
Den Dominikanske Republik, gør I stop ved "Fort
Liberté" lige før grænsen. Dette er en af ??de ældste byer,
og går tilbage til år 1578. Indianerne og spanierne kaldte
stedet for Bayaha indtil udvisningen i 1804, hvor
franskmændene gav det navnet Fort-Dauphin.

En tur til Monte Cristi er som at rejse tilbage i tiden. Den
berømte engelske pirat Sir Francis Drake brugte denne
region til at skjule sine skibe fra spanierne. Se det 29
meter høje ur, som er placeret i centrum. Dette ur er
meget berømt, da det blev bygget af samme
ingeniørvirksomhed som Eiffel-tårnet i Paris. Før I
ankommer til hotellet, skal I besøge et af de største
havsaltsproduktionsområder i Den Dominikanske
Republik.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: El Morro Eco Adventure Hotel
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Dag 7: Monte Cristi -
Puerto Plata, Den
Dominikanske Republik
Tidligt om morgenen skal I op ad byens milepæl, bjerget
El Morro. Derfra har I en fantastisk udsigt over byen og
kysten. Fra dette tørre landskab fortsætter I rejsen til
nordkysten, også kaldet ravkysten. Undervejs besøger I
den lille by Imbert, hvor I får mulighed for at se, hvordan
lokalt håndværk er lavet af bl.a. fedtsten. De vidunderligt
forarbejdede sten sælges over hele landet. På atelieret
vil I se de forskellige metoder til behandling af disse sten.
og bagefter har I mulighed for at købe noget af denne
kunst.

Puerto Plata er kendt for sine smukke viktorianske
træhuse, der ligger omkring byens park og det 800 m.
høje bjerg "Isabel de Torres". Sukkerrørene som blev
importeret af Christopher Columbus blev først plantet i
Puerto Plata og indtil for få år siden var de byens
økonomiske rygrad.

I skal besøge det ældste bevarede fort: Fort San Felipe.
Fortet blev bygget i 1577 for at forhindre angreb fra
havet. Bagefter skal I besøge den centrale park i Puerto
Plata med farvede viktorianske træhuse.

Måltider: Morgenmad og alt inklusive på Hotel i Puerto
Plata
Overnatning: Sunscape

Dag 8: Puerto Plata - Las
Terrenas
Efter morgenmaden skal I med den eneste svævebane op
på det 800 meter høje bjerg "Isabel de Torres". Herfra
kan I nyde en fantastisk udsigt over byen.

I dag fører vejen jer langs nordkysten til Rio San Juan, en
af ??landets smukkeste byer med farverige huse, små
butikker og caféer. Rio San Juan er også berømt for sin
lagune "Laguna Gri Gri", en kanal kantet med mangrover,
der fører ind i havet.

I kommer til Cabrera, en lille, men smuk by med en
indbydende plads i centrum. På vejen passerer I nogle
smukke uberørte strande, hvor I får mulighed for at tage
en dukkert. Efter Cabrera stopper I ved "Laguna Dudu".
Parken "Laguna Dudu" består af de to cenoter "Laguna
Dudu" og "Pozo de los Caballos". De to cenoter er
forbundet med en undervandstunnel.
Lagunen har en dyb blå farve, og den ligger i frodig
vegetation. Den er omkring 22 meter dybt, og er et
spektakulært eventyr for gode svømmere.

Herfra fortsætter I til Las Terrenas på "Peninsula
Samana". Halvøen er 63 km lang og 10 til 20 km bred.
Det er et tropisk paradis med afsondret strande, klare



Citadelle La Ferriere, Cap-Haitien, Haiti

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

floder, klipper og et enormt fuglereservat. Las Terrenas
er det travle centrum på halvøens nordlige kyst. Her kan
I stadig føle magien i Caribien. Stranden er naturlig og
uspoleret, og I kan endda snuble over nogle
kokosnødder.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Hotel Playa Colobri

Dag 9: Las Terrenas /
Cascada El Limón
I dag går I til det højeste vandfald (ca. 50 meter) på
halvøen i Samaná. På vejen kan I beundre det frodige
landskab og den tætte tropiske flora. Vandfaldet består
af tre mindre kaskader, der falder fra en højde på 55
meter over store klipper og en grøn mur i en naturlig
pool. Efter en lang svømmetur går I tilbage til Las
Terrenas.

Om eftermiddagen har I tid til at slappe af på stranden.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Hotel Playa Colobri

Dag 10: Las Terrenas -
Santo Domingo
I bliver kørt fra Las Terrenas til Santo Domingo, hvorfra I
skal flyve hjem senere på dagen.

Måltider: Morgenmad

Dag 11: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange
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Rejseperiode januar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
24.848,00 DKK

Rejseperiode maj  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
23.998,00 DKK

Rejseperiode juli  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
24.848,00 DKK

Rejseperiode oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
24.548,00 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                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Alt transport som beskrevet i rejseplanen

2nætter på Hodelpa Caribe Colonial*** i Santo
Domingo

1nat på Rancho Baiguate*** i Jarabacoa

2nætter på Habitation des Lauriers*** i Cap Haitien

1nat på El Morro Eco Adventure Hotel**** i Monte
Cristi

1nat på Sunscape*** i Puerto Plata (All inclusive)

2nætter på Hotel Playa Colobri*** i Las Terrenas

9xmorgenmad

2xfrokost

1xmiddag

Engelsktalende guide dag 2-10

Alle entréer og lokale skatter

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/rundrejse-i-den-dominikanske-republik-haiti-13713?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/rundrejse-i-den-dominikanske-republik-haiti-13713%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

