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Aktiv i Den Dominikanske
Republik

21.948,-
Fra-pris pr. person i kr.

15 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Tag med på en spændende rejse i Den Dominikanske Republik,
som byder på mange oplevelser undervejs. I får både mulighed
for at lære mere om de forskellige byer og områder i Den
Dominikanske Republik på en byrundtur og flere udflugter, men I
får også mulighed for at komme tæt på naturen på en lidt mere
aktiv måde.
På denne rejse skal I nemlig både på en kajaktur og ud på
Stand-up paddleboards.
En spændende rejse med fantastiske omgivelser.

Santo Domingo og byens UNESCO-beskyttede gamle
bydel. Halvdags byvandring inkluderet.

Las Terrenas halvøen med tropisk regnskov,
ugenerete strande, floder og et stort fuglereservat. 2
aktiviteter inkluderet.

Aktivt ophold i Bayahibe - lær 'Stand-up paddle'. 3
aktiviteter inkluderet.

Lækker badeferie ved Punta Cana



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark og ankomst til
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 standard: Hodelpa Caribe Colonial***
Overnatning deluxe: Hostal Nicolas de Ovando*****

Dag 2: Santo Domingo
I dag skal I på en guidet byvandring i Santo Domingo.

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 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.

Nyd resten af dagen på egen hånd.

Måltider: Morgenmad



Paddleboarding
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Overnatning standard: Hodelpa Caribe Colonial***
Overnatning deluxe: Hostal Nicolas de Ovando*****

Dag 3: Santo Domingo -
Las Terrenas
Efter morgenmaden bliver I kørt mod Las Terrenas.
Halvøen er 63 km lang og 10 til 20 km bred. Det er et
tropisk paradis med afsondret strande, klare 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 standard: Hotel Playa Colibri***
Overnatning deluxe: Sublime Samana*****

Dag 4: Las Terrenas
I dag går turen 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 ad en anden

og kortere rute, med skygge, til ranchen. Tilbage på
ranchen vil I smage en typisk dominikansk frokost og
smage lokalt kakao og kaffe.

Måltider: Morgenmad og frokost
Overnatning standard: Hotel Playa Colibri***
Overnatning deluxe: Sublime Samana*****

Dag 5: Las Terrenas
I dag skal I opleve et unikt kajakeventyr, med guide,
gennem mangroverne kun 15 minutter fra Las Terrenas.
Kajakroning er en af de bedste og mest bæredygtige
måder at udforske naturen på så tæt på som muligt. Nyd
roen i de fredelige omgivelser og den smukke flora, der
giver et hjem til et stort udvalg af fugle og krabber.
Denne halvdagsudflugt omfatter omkring 1,5 times
kajaksejlads langs en flod fra en lille sø til en af de
smukkeste strande i Las Terrenas. Her kan I nyde en
forfriskende cocktail og få mulighed for at tage en
forfriskende dukkert i havet.

Måltider: Morgenmad
Overnatning standard: Hotel Playa Colibri***
Overnatning deluxe: Sublime Samana*****

Dag 6: Las Terrenas



National Palace, Santo Domingo
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Nyd dagen i dag med hotellets faciliteter eller på en af de
smukke strande i Las Terrenas og få slappet af.

Måltider: Morgenmad
Overnatning standard: Hotel Playa Colibri***
Overnatning deluxe: Sublime Samana*****

Dag 7: Las Terrenas - Santo
Domingo
I kan nyde morgenen på stranden eller gøre de sidste
indkøb, inden I senere på dagen bliver kørt til Santo
Domingo. Når I ankommer til Santo Domingo, har I
resten af aftenen på egen hånd.

Måltider: Morgenmad
Overnatning standard: Hodelpa Caribe Colonial***
Overnatning deluxe: Hostal Nicolas de Ovando*****

Dag 8: Santo Domingo -
Bayahibe
I dag skal I videre østpå. I bliver kørt ad Autopista "Las
Américas" gennem den lille fiskerby La Caleta til Boca
Chica, som tidligere var en vigtig havn til eksport af
sukkerrør. I dag er det en berømt rekreativ destination

for indbyggerne i Santo Domingo, og i weekender kan
byen blive overfyldt.

I kører videre til San Pedro de Macorís, hvor I skal besøge
grottesystemet "Cueva de las Maravillas" med sine
underjordiske vandløb (kun tirsdage til søndage).

Derefter kører I gennem fladt åbent land langs marker
med sukkerrør til La Romana. Næste stop vil være på
"Altos de Chavón", en by, der minder om en fra
Middelhavet. Byen fra det 16. århundrede er en
genskabelse af en middelalderlig europæisk landsby som
den blev opfattet af Roberto Copa og Charles Bluhdorn.
En masse lokale kunstnere udstiller deres kunst i de små
butikker. I krydser broen over den spektakulære kløft,
der omkranser floden "Rio Chavón". Senere ankommer I
til den lille fiskerby, Bayahibe.

Måltider: Morgenmad (All inklusive i Deluxe)
Overnatning standard: Hotel Bayahibe**
Overnatning deluxe: Cadaques Caribe Resort****

Dag 9: Bayahibe
I dag er det igen tid til at være mere aktiv. I skal blive
bedre kendt med den nye og trendy vandsport i Caribien.
SUP står for Stand-Up-Paddle, og det er nemt at lære
selv af uerfarne. I starter med en hurtig instruktion på
jorden (for begyndere) og en sikkerhedsbriefing.
Bagefter går I i vandet, og begynderne får yderligere



San Felipe Fort, Puerto Plata
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instruktion i vandet. Vælg mellem følgende muligheder:

1. Mulighed: Bayahibe SUP River tour
Kom og udforske junglen! Her padler I i roligt vand,
omgivet af frodigt grønt og mangrove på floden Chavon.

2. Mulighed: Bayahibe SUP snorkel eventyr
Bayahibe og Det Caribiske Hav er kendt for det
krystalklare vand og farverige koralrev. Hvorfor ikke
kombinere to interessante aktiviteter? Nyd en guidet
Stand-Up-Paddle tur til koralrevet, hvor I har tid til at
snorkle og opdage undervandsverdenen før I tager
tilbage til hotellet.

Måltider: Morgenmad (All inklusive i Deluxe)
Overnatning standard: Hotel Bayahibe**
Overnatning deluxe: Cadaques Caribe Resort****

Dag 10: Bayahibe
I dag skal I på en tur, hvor I skal lære landet og folket
bedre at kende. Den lille fiskerby Yuma ligger på kanten
af nationalparken "Parque Nacional del Este". I den
vestlige ende af landsbyen besøger I den imponerende
hule "Cueva de Bernard" med udskæringer i stenene fra
Taino-indianerne. Ifølge legenden var det her at piraten
Sir Francis Drake skjulte sig fra spanierne.

Senere tager I på en sejltur på floden "Rio Yuma". Her
kan I virkelig fordybe jer i den unikke og uberørte natur i

dette paradis. I skal desuden nyde frisklavede fisk og
skaldyr med en fantastisk udsigt over floden og Det
Caribiske Hav, hvor I kan se fiskerne ordne deres både og
fiskenet.

Måltider: Morgenmad og frokost (All inklusive i Deluxe)
Overnatning standard: Hotel Bayahibe**
Overnatning deluxe: Cadaques Caribe Resort****

Dag 11: Bayahibe - Punta
Cana
Efter frokosten bliver I kørt til Punta Cana. Punta Cana
er et skønt strandområde, hvor I har rig mulighed for at
slappe af på stranden.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag (All inklusive
starter ved ankomst til begge hoteller)
Overnatning standard: Whala Bavaro Beach***
Overnatning deluxe: Royal Catalonia Bavaro*****

Dag 12 - 13: Punta Cana
Nyd de næste dage i det skønne strandområde. Vi
anbefaler jer f.eks. at dykke for at gå på opdagelse under
havoverfladen. Hotellerne kan arrangere bådture ud til
gode steder. En af de helt populære ture er at tage ud til



Gå på opdagelse under havoverfladen
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øen Saona 100 kilometer mod vest, hvor mulighederne
for snorkeling er særligt gode.

Der bor omkring 100.000 mennesker i Punta
Cana-området. Provinsens hovedstad, den 500 år gamle
Higüey, ligger 45 kilometer fra strandområdet og er også
et besøg værd.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag (All inklusive
på begge hoteller)
Overnatning standard: Whala Bavaro Beach***
Overnatning deluxe: Royal Catalonia Bavaro*****

Dag 14: Afrejse fra Punta
Cana
I bliver kørt til lufthavnen og jeres hjemrejse mod
Danmark begynder.

Måltider: Morgenmad

Dag 15: Hjemkomst til
Danmark
I lander i Danmark.



Priser og afgange

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

Standard
21.948,00 DKK

Deluxe
27.948,00 DKK

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

Standard
23.198,00 DKK

Deluxe
29.448,00 DKK

Rejseperiode januar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person

Standard
23.948,00 DKK

Deluxe
30.498,00 DKK

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

Standard
23.648,00 DKK

Deluxe
34.548,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?

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

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

Privat lufthavnstransfer i Santo Domingo

3nætter på hotel i Santo Domingo

Halvdags guidet byvandring i Santo Domingo

Transfer fra Santo Domingo til Las Terrenas

4nætter på hotel i Las Terrenas

Udflugt til vandfald

Udflugt i kajak

Transfer fra Las Terrenas til Santo Domingo

Transfer fra Santo Domingo til Bayahibe

3nætter på hotel i Bayahibe

Besøg i Cuevas de las Maravillas og Altos de Chavon

Udflugt med Stand-up paddle (vælg mellem 2
forskellige ture)

Udflugt til "Natural Paradise" og Boca de Yuma

Transfer fra Bayahibe til Punta Cana

3nætter på hotel i Punta Cana

Privat lufthavnstransfer i Punta Cana

13 x morgenmad

5xfrokost

3xmiddag

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/aktiv-i-den-dominikanske-republik-13738?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/den-dominikanske-republik/aktiv-i-den-dominikanske-republik-13738%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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                Bestil                

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

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/caribien/den-dominikanske-republik/aktiv-i-den-dominikanske-republik-13738?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/caribien/den-dominikanske-republik/aktiv-i-den-dominikanske-republik-13738%3E

