Kultur, natur & strand i Den
Dom. Republik

En fantastisk 13 dages rundrejse i Den Dominikanske Republik,
hvor agendaen står på unik kultur, enestående natur og
blændende, hvide sandstrande. Indkvarteringen matcher helt de
store oplevelser med unik historie og placering.
Oplevelserne står i kø med Santo Domingos historiske
UNESCO-beskyttede bydel, regnskoven ved Barahona med
overnatning i trætoppene og afstressning og ypperlig
selvforkælelse på det 5-stjernede hotel, Westin Punta Cana
Resort & Club ved Punta Cana strandene.

13 dage
Fra-pris pr. person i kr.

22.498,-

En rundrejse med god tid til at opleve det ypperste af, hvad Den
Dominikanske Republik kan byde på af kultur, natur og strand.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk
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Santo Domingo med byens UNESCO-beskyttede
gamle bydel
Regnskoven ved Barahona med overnatning i
trætoppene
Badeferie ved Punta Cana på lækkert 5* hotel

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark | Ankomst til
Santo Domingo

Overnatning: Casas del XVI*****

Der er afrejse fra Danmark med ankomst til Santo
Domingo i Den Dominikanske Republik senere samme
dag. Bagagen modtages, og der er arrangeret privat
transfer til jeres lækre hotel i Santo Domingo, det
5-stjernede Casas del XVI. Her skal I bo de næste 2
nætter, mens I udforsker Santo Domingo med dens
UNESCO-beskyttede Old Town.

I har en hel dag til at opleve Santo Domingos historiske
bydel. Spanierne og Columbus kom til Hispaniola i 1492,
men Santo Domingo blev først grundlagt i 1498. Byen
blev således den første bosættelse i Den Ny Verden og
den første by i 'The Americas', der fik en katedral, et
hospital, toldbygning, universitet og fæstning.

Jeres hotel, Casas del XVI, er indrettet i en gammel,
historisk bygning fra 1600-tallet og ligger pragtfuldt midt
i den gamle, bydel. En perfekt placering for oplevelserne.
Casas del XVI emmer af kolonihistorie og fortid uden at
der er gået på kompromis med komfort og moderne
faciliteter. Tværtimod næsten. Her går begge dele smukt
hånd i hånd. Nyd et dejligt ophold på Casas del XVI.
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Dag 2: Santo Domingo

Byen blev udlagt efter en helt ny model, hvor gaderne løb
lodret og vandret og formede et vejnet. En model, der
siden er blevet brugt i mange storbyer i bl.a. USA.
Modellen for netværket kom fra de spanske Plaza
Mayors. Det er især denne unikke bymodel, der har
sikret byen sin UNESCO-status.
Santo Domingo blev således knudepunkt for den spanske
ekspansion i Den Ny Verden. Det var primært herfra, at
de spanske Conquistadores sejlede ud i søgning efter nye
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øer og områder, der kunne erobres.
Den gamle bydel i Santo Domingo står stort set intakt fra
1500-tallet, hvilket gør den helt unik. Bydelen spreder
sig over 106 ha og består af 32 gader, der inddeler byen i
116 blokke, bestående af huse i en eller to etager.
Santo Domingos historiske bydel udstråler med sin
monumentale arv og sine unikke gotiske bygninger en
integritet og autencitet, som få andre steder i verden.
Den gamle by er i sig selv et højdepunkt. Skal man vælge
unikke bygninger ud kunne det være:
Catedral Primada de América fra 1514
Monasterio de San Francisco fra 1508
Fortaleza Ozama, fæstning fra 1502
Museo Alcazar de Colon, tidl. hjem for Columbus'
søn, Diego
Overnatning: Casas del XVI*****

køretur på ca. 3 timer, inden I er fremme i Barahona, i
regnskoven, hvor I skal overnatte i trætoppene i den
rustikke Rancho Platon.
Rancho Platon er et 'Eco-friendly' resort, hvor man
gennem stedet beliggenhed og design, der harmonisk
falder ind i naturen, kan nyde de fredfyldte, smukke
omgivelser, og samtidig få en unik mulighed for at udleve
et aktivt indslag i jeres ferie.
Her er masser af muligheder for at værdsætte naturens
enkelthed og give sig tid til en sejltur på floden, nyde en
forfriskende svømmetur og et forfriskende bad ved et
vandfald eller blot lade sjælen følge med og sindet
afstresse i de frodige omgivelser.
Rancho Platon består af en række træhuse, som er
bygget ind i naturen med respekt for de naturlige forhold
på stedet. Træhusene ligger smukt enten blandt træerne
i regnskoven, ved vandfald eller ved mindre søer i
junglen. I nærheden af Rancho Platon findes også
strande, bjerge og floder, så alle former for natur er til
stede her.

Dag 3: Santo Domingo,
transfer til Barahona

Rancho Platons formål er at tilbyde sine gæster en
perfekt balance mellem kvalitet og beskyttelse af miljøet
samtidig med, at det aktive eventyr er til rådighed.

Efter et par herlige dage i Santo Domingo i kulturens tegn
er det nu tid til at opleve den mageløse natur, der også
findes i Den Dominikanske Republik. I afhentes på
hotellet af jeres private chauffør, og der venter nu en

Overnatning: Rancho Platon, Tree House Apartment****
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Dag 4 - 5: Barahona,
Rancho Platon
Hele to dage til at slappe af i regnskoven og tage for jer af
de mange aktivitetsretter, som stedet tilbyder lige fra
hesteridning, vandreture og mountain biking til mere
vandbaserede oplevelser som tubing.
Der er også masser af muligheder for udflugter fra
Rancho Platon. Her kan nævnes udflugter til Las Águilas
Bay, Hoyo de Pelempito, Los Patos Beach, Lake
Enriquillo, Magnetic Pole, Lagoon Oviedo og Lagoon
Rincón. Udflugterne er mod betaling til Rancho Platon.
Jeres overnatning her er ganske enkelt unik. I skal
overnatte i trætoppene, i 3. sals højde, men dog med al
moderne komfort og bekvemmelighed.
Ved at bo blandt trætoppene får I en unik mulighed for at
komme helt tæt på naturen og opleve regnskovens
mange lyde og dyr. En unik oplevelse.
Overnatning: Rancho Platon, Tree House Apartment****

Dag 6: Barahona, transfer
til Punta Cana
Det smukke naturområde forlades i dag. I hentes af jeres
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private chauffør og efter masser af kultur og natur venter
nu masser af tid til at slappe af ved de usandsynligt
smukke strande ved Punta Cana på landets østkyst.
I har nogle timers kørsel foran jer, inden I ud på
eftermiddagen kommer frem til jeres skønne Westin
hotel, som skal være jeres hjem de næste 7 dage.
Westin borger for topkvalitet, og det er i sandhed et
skønt hotel, der venter jer. Hotellet ligger direkte ud til
det azurblå hav.
Overnatning: The Westin Punta Cana Resort & Club*****

Dag 7 - 11: Punta Cana
Nyd sol, strand og vand ved Punta Cana. Her finder I
lange, kridhvide sandstrande og palmer, der omkranser
det turkisfarvede, lune hav. Hele 5 km. sandstrand råder
resortet over.
Westin Punta Cana Resort and Club er et resort
verdensklasse med al den komfort og med alle de
faciliteter og aktivitetsmuligheder, som tænkes kan. Her
skal nævnes:
Hele to golfbaner i topklasse
Six Senses Spa, en af verdens top Spa mærker
Scuba Diving muligheder
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Full service marina med både til at leje
Tennisbaner/-center
Vandsportsaktiviteter af enhver art: PADI,
kajakker, windsurfing, vandski, katamaran

Bamboo, Mediterranean Cuisine på Tortuga Bay
Hotel
Hotellet ligger blot 10 min. kørsel fra Punta Canas
Internationale lufthavn.

Desuden har resortet et mere formaliseret
aktivitetsprogram for hver enkelt dag. Check
programmet hver dag.
Shopping er en yndet fornøjelse for mange, og det skal
heller ikke mangle her med Puntacana Village, som byder
på en lang række hyggelige butikker.
De kulinariske oplevelser er mindst lige så store. Her er 2
restauranter og 3 barer, hver med deres karakteristika:
Anani restaurant, der serverer internationalt
køkken
Brassa Grill og Bar, som serverer retter fra grill
Cigar & Rum bar
Lobby bar
Kite bar, bar ved poolside
Af andre hotelrestauranter i nærområdet til resortet kan
anbefales:
El Grill - American Grill på La Cana Golf & Beach
Club
La Yola, Mediterranean Cuisine & Playa Blanca
med Seafood & Grill på Puntacana Resort & Club
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Overnatning: The Westin Punta Cana Resort & Club*****

Dag 12: Afrejse fra Punta
Cana
Det er tid til at forlade det vidunderlige land med den
unikke kultur og natur og de blændende badestrande. I
sørger selv for at komme til lufthavnen i tide. Der er kun
10 min. i bil til lufthavnen fra hotellet.
Der er afgang mod Danmark ud på dagen

Dag 13: Hjemkomst til
Danmark
Ankomst til Københavns lufthavn i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar - juni - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
24.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
22.498,00 DKK

Rejseperiode September - oktober - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
24.298,00 DKK

Rejseperiode November - december - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
22.698,00 DKK
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Lufthavnstransfer - hotel i Santo Domingo

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

2nætter på Casas del XVI**** i Santo Domingo inkl.
morgenmad

Forplejning medmindre andet er oplyst

Transfer Santo Domingo - Barahona

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

3nætter på Rancho Platon i Trre House
Apartment**** i regnskoven ved Barahona inkl.
morgenmad, frokost og middag.

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Transfer Barahona - Punta Cana
6nætter på The Westin Punta Cana Resort &
Club***** i Punta Cana.
Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65
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Ring 65 65 65 65
Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00
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