Sărbători de Paşte în ritmuri de merengue şi bachata

REPUBLICA DOMINICANĂ
Vă invităm să petreceți sărbătorile pascale în ritmuri de merengue şi bachata, în mijlocul peisajelor
paradisiace din Republica Dominicană, “cel mai frumos loc de pe Pământ”, aşa cum a apreciat-o la
vremea sa Cristofor Columb, să vă plimbaţi pe fabuloasele plaje cu nisip alb brodate cu palmieri, să
descoperiţi insule idilice, să hoinăriţi pe străduţele pitoreşti cu clădiri coloniale în Santo Domingo, cel
mai vechi oraş din “lumea nouă”, să cumpăraţi bijuterii cu larimar, piatra semipreţioasă rară, care se
găseşte numai în Republica Dominicană sau să exploraţi o mulţime de alte locuri al căror romantism
îmbinat cu nuanţe exotice, vă vor cuceri definitiv.

Perioada: 01.04 – 10.04.2018
Ziua 1 / 01.04.2018: Bucureşti – Paris – Punta Cana
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 05:00 (în faţa ghişeului de îmbarcare al
companiei Air France). Plecare spre Paris cu zborul companiei Air France, AF 1089 (06:50 / 09:00) de unde
se va pleca spre Punta Cana cu zborul AF 968 (13:40 / 16:40). După sosire, întâlnire cu reprezentantul local
pentru transfer la Hotel Vik Arena Blanca 4*. Cazare în regim All Inclusive pentru toată perioada petrecută în
acest hotel, locul perfect pentru “încărcarea bateriilor” şi a uita de orice griji.
Ziua 2 / 02.04.2018: Punta Cana
Mic dejun. Reuniune de informare asupra facilităților hotelului şi a excursiilor opţionale. Opţiunile de
petrecere a timpului sunt aici inepuizabile: veţi putea descoperi unele dintre cele mai frumoase formaţiuni de
corali din lume, pentru că aici există o barieră de corali care se întinde paralel cu ţărmul pe o distanţă de
aprox. 8 km, veţi putea merge la pescuit, veţi putea face plimbări cu bărcile de viteză, cu ski jeturile, cu
catamaranul, cu bărcile cu podeaua din sticlă, veţi putea practica sporturi pe nisip sau veţi putea lenevi pur şi
simplu într-un hamac la umbra unui palmier. Fie că veţi opta pentru explorarea insulei, pentru o partidă de
înot cu delfinii sau să vă bucuraţi de plajă, de lecţiile de dans, de piscină, de facilităţile hotelului și de
încântătorul ritm de merengue care se aude la tot pasul, veţi fi înconjuraţi în permanenţă de o atmosferă de
sărbătoare. Doritorii de cumpărături pot opta pentru un transfer către Palma Real Shopping Center sau San
Juan Shopping Mall. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 3 / 03.04.2018: Punta Cana – Insula Saona – Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată relaxării, plajei sau posibilitate de excursie opţională de o zi în Insula Saona, cea
mai mare insulă adiacentă a Republicii Dominicane. Situată în apropierea ţărmului sud-estic, în apropierea
provinciei La Altagracia, Insula Saona a fost descoperită în anul 1494 de Cristofor Columb, care i-a dat
numele de Saona în onoarea prietenului său Michele da Cuneo, originar din Savona (nordul Italiei). Populara
destinaţie turistică, Insula Saona este o arie protejată care face parte din Parcul Național de Est. Excursia va
începe cu îmbarcarea în şalupe rapide pentru o experienţă de neuitat, o “bălăceală” într-o piscină naturală
situată în mijlocul oceanului, loc în care toată lumea poate coborî din şalupe pentru a observa stelele de mare.
Cu aceleaşi şalupe rapide se va merge spre Insula Saona, o perlă a Caraibelor, cu ape de culoare turcoaz şi
plaje acoperite cu nisip alb, un alt colţ de rai al Republicii Dominicane şi totodată habitatul câtorva specii de
păsări exotice şi broaşte ţestoase pe cale de dispariţie. Aici veţi avea ocazia de a vă bucura de câteva ore
binemeritate de repaus idilic, de un barbeque servit pe plajă şi “asezonat” cu muzică şi dansuri specifice
locului. Drumul de întoarcere către ţărm se va face cu catamaran, pe puntea căruia veţi putea dansa
nestingheriţi pe ritmuri de merengue şi bachata. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 4 / 04.04.2018: Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată relaxării pe minunatele plaje ale Mării Caraibilor și de a savura cocktailurile
oferite de barurile hotelului. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.

Ziua 5 / 05.04.2018: Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată relaxării, plajei sau opţional, plimbare de-a lungul ţărmurilor din Punta Cana, la
bordul catamaranului Caribbean Festival, prilej de a vă bucura de lumea subacvatică, de a face snorkeling şi
de a înota alături de rechini şi de pisici de mare într-un inedit acvariu deschis în reciful de corali. Vă veţi putea
distra la bordul catamaranului, savurând o Cuba Libre, să dansaţi merengue, pentru că are cine să vă înveţe şi
să vă bucuraţi de acest mini carnaval dominican. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 6 / 06.04.2018: Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată relaxării, plajei sau posibilitate de excursie opţională la Manati Park, situat în
Bavaro Punta Cana, un parc tematic care se concentrează pe natura şi istoria Republicii Dominicane. În
Manati Park, atât copiii cât şi adulţii vor putea petrece o zi de neuitat: veţi putea participa la spectacole
variate, veţi putea face plimbări prin frumoasele grădini cu orhidee, păsări şi plante tropicale, veţi avea
posibilitatea de a înota alături de delfini, veţi putea degusta deliciile culinare din restaurante şi veţi putea
admira şi cumpăra lucrările meşteşugarilor locali. Spre seară întoarcere la hotel pentru cazare în regim All
Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 7 / 07.04.2018: Punta Cana – Santo Domingo – Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată plajei sau posibilitatea unei excursii opţionale de o zi în capitala ţării, Santo
Domingo, cel mai vechi oraş din “lumea nouă”, care păstrează încă vie amintirea începuturilor coloniale din
timpul lui Cristofor Columb. Turul panoramic va include partea nouă a oraşului, cu portul modern plin de
restaurante şi magazine, după care veţi face o incursiune pietonală în partea colonială a oraşului, trecută pe
lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care include Calle de las Damas, unde se află principalele clădiri
istorice, inclusiv Cetatea Ozama. Veţi putea vizita Catedrala Santa Maria La Menor, care datează încă din
anul 1540, veţi putea intra în Muzeul Caselor Regale şi în Muzeul Alcazar de Colon, Castelul lui Columb,
construit de Diego Columb (fiul celebrului Cristofor Columb) împreună cu soţia sa, Maria Toledo. Timp liber
pentru dejun (nu este inclus), după care veţi putea merge la shopping în renumitul Blue Mall. Vă recomandăm
să nu rataţi bijuteriile cu piatra albastră numită larimar, piatra semipreţioasă rară, care se găseşte numai în
Republica Dominicană, bijuteriile din chihlimbar, renumit aici pentru transluciditatea sa, trabucurile, romul
dominican şi nu în ultimul rând, băutura specifică Mama Juana. Spre seară, întoarcere la hotel pentru cazare în
regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 8 / 08.04.2018: Punta Cana
Mic dejun. Zi liberă dedicată relaxării pe minunatele plaje ale Mării Caraibelor și de a savura cocktailurile
oferite de barurile hotelului. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Vik Arena Blanca 4*.
Ziua 9 / 09.04.2018: Punta Cana – Paris
Mic dejun. Până la ora 12:00, când se vor elibera camerele, vă veţi putea bucura de timp liber pentru plajă,
plimbări sau cumpărături. Transfer la aeroportul din Punta Cana pentru plecarea spre Paris cu zborul
companiei Air France, AF 741 (17:00 / 10:55).
Ziua 10 / 10.04.2018: Paris – Bucureşti
Sosire la Paris la ora 10:55, de unde se va pleaca spre Bucureşti cu zborul AF 1588 (12:30 / 16:20).
DESCRIERE HOTEL VIK ARENA BLANCA 4*

Hotel Vik Arena Blanca 4* este situat pe plajă, la o distanţă de 30 minute de mers cu maşina față de
Aeroportul din Punta Cana.

Vik Arena Blanca pune la dispoziţia oaspeţilor 456 spaţii de cazare confortabile şi spaţioase. Toate camerele
au aer condiţionat, baie, uscător de păr, frigider, TV, telefon, seif (contra-cost), balcon, internet WiFi numai
la recepție (contra cost).
În incinta resortului există o recepţie deschisă 24 de ore, seif la recepţie, 5 restaurante tip bufet şi á la carte
(care servesc preparate tradiţionale şi cu specific internaţional, italian şi mexican), 5 baruri, 2 piscine
exterioare, terase amenajate cu şezlonguri şi umbrele de soare la piscine, internet WiFi (contra-cost), centru
Spa & Wellness cu toate facilităţile, 2 terenuri de tenis,facilităţi pentru practicarea sporturilor nautice
(scufundări, windsurfing, snorkeling), rent-a-car, servicii concierge, magazin de suveniruri, spălătorie şi
călcătorie (contra-cost), birou de turism. Pentru cei mici există loc de joacă amenajat, spectacole de
divertisment, mini-club, piscină exterioară, servicii de babysitting (contra-cost), baby-cot în cameră gratuit.

TARIF: 1090 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 350 EURO
(tarif valabil pentru un grup minim de 15 turişti.; pt. 10-14 turişti, tariful se majorează cu 90
euro/pers.)
TARIFUL INCLUDE:
- transport intercontinental cu avionul: Bucureşti – Paris – Punta Cana şi Punta Cana – Paris – Bucureşti
- transferurile aeroport – hotel – aeroport cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti
- 8 nopţi cazare în regim All Inclusive în camera dublă superioară la Hotel Vik Arena Blanca 4*
- ghizi locali
- conducător de grup român
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism
NOU Începând cu anul 2018, agenţia tour-operatoare oferă turiştilor care se înscriu pe circuitele proprii
transferuri gratuite la şi de la Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, din următoarele localităţi:
• Sibiu, Rm. Vâlcea, Piteşti
• Braşov, Predeal, Sinaia, Câmpina, Ploieşti
• Iaşi, Târgu Frumos, Roman, Bacău, Oneşti, Adjud, Focşani, Buzău, Urziceni
• Constanţa, Medgidia, Cernavodă, Feteşti, Slobozia
- transferurile gratuite se vor rezerva la înscriere, rezervările ulterioare fiind posibile doar în limita locurilor
disponibile şi cu minim 21 zile înainte de plecare
- dacă turistul renunţă la transferul de dus, transferul de retur se anulează automat; acesta va putea fi asigurat
doar dacă vor mai fi locuri disponibile la acel moment în mijlocul de transport
- prezentarea la transfer se va face cu minim 15 minute înainte de ora de plecare comunicată
- turiştii care beneficiază de acest serviciu, sunt obligaţi să furnizeze un număr de telefon mobil la care să
poată fi contactaţi în eventualitatea modificării orei de îmbarcare
- agenţia tour-operatoare nu-şi asumă răspunderea pentru neprezentări, întârzierile la transfer ale turiştilor sau
apariţia unor evenimente neprevăzute (blocarea traficului rutier, condiţii meteo nefavorabile, accidente rutiere
etc.) care pot duce la întârzierea transferului şi pierderea zborului; în această situaţie, costurile suplimentare
generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui existent vor fi suportate de către turist
- transferurile sunt asigurate de agenţia tour-operatoare cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru
1-4 pasageri) şi/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere pe rute regulate de transport
pasageri
- dacă agenţia tour-operatoare trebuie să asigure transferuri gratuite pe aceeaşi rută şi din aceleaşi oraşe pentru
2 sau mai multe circuite cu plecare sau sosire în aceeaşi zi, se va organiza un singur transfer pentru toţi
pasagerii din circuitele respective, cazuri în care pot apărea timpi de aşteptare mai mari, de până la 3 ore; în
astfel de situaţii, turiştii vor fi anunţaţi şi vor trebui să confirme dacă doresc să beneficieze de transfer în
condiţiile date, sau nu
- turiştii au obligaţia de a menţine curăţenia în mijlocul de transport pe tot parcursul transferului şi să ţină cont
că în mijlocul de transport nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare

- transferurile se asigura în conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la transportul de
persoane şi cu respectarea timpilor de condus ai şoferilor, aceştia făcând pauzele de odihnă impuse de lege în
vederea asigurării transportului în condiţii de siguranţă
TARIFUL NU INCLUDE:
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 490
euro/pers., care se plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind
cunoscută la data emiterii biletelor de avion)
- taxa de intrare în Republica Dominicană: 10 usd/pers. (se plăteşte la destinaţie sub forma cardului de turist)
şi taxa de ieşire din Republica Dominicană: 20 usd/pers. (se plăteşte personal la ieşirea din ţară)
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale etc.
- bacşişuri: 10 usd/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel
târziu la sosire); bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale
- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de 15 participanţi (dacă nu se întruneşte numărul
minim de participanţi, excursiile se pot realiza cu un extra cost sau se pot realiza împreună cu alţi turişti din
afara grupului), tarifele acestora fiind informative. În funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot
organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local.
 Caribbean Festival: 120 usd/pers.
 Insula Saona (full day): 120 usd/pers.
 Santo Domingo city tour (full day): 95 usd/pers.
 Manati Park: 50 usd/pers.
- asigurarea medicală
- asigurarea storno (agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno)
ACTE NECESARE PENTRU CĂLĂTORIE:
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei; nu se acceptă paşaport temporar
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans minim de 50% din tarif şi se încheie
la epuizarea locurilor
- diferenţa de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei
stipulată în program în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti
OBSERVAŢII:
- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în
care se vizitează obiectivele turistice
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului
îmbarcării turiştilor ca urmare a întârzierii acestora
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi
asistenţă în situaţii de urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la
excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice
fiecărei ţări
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi
ca atare respectă standardele locale

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepţie, asistat de conducătorul de grup
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie,
aşa cum este precizat în program
- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a
ofertelor speciale, pentru perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea
perioadei anunţate, agenţia va opri promoţia fără un anunţ prealabil
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de
aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenţia se obliga să
depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite. Totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru
suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente
- aşezarea turiştilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive
independente de aceasta
- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor,
monumentelor etc. Altfel, ghizii romani vor oferi explicaţii turiştilor doar în afară obiectivelor turistice. Ghizii
locali pot fi angajaţi contra cost doar cu acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţii locale; sumele aferente acestor excursii nu se
încasează în numele şi pentru agenţie. Tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor
care pot fi achiziţionate de la recepţia hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor
avea la dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi
după caz un ghid local. În tariful excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de
cauză)
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind
rambursarea eventualelor despăgubiri
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi
masive de zăpadă şi evenimente politice neprevăzute, greve etc.
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină
acordul notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă,
certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al
ambilor părinţi
- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu
prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării
călătoriei
- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi.

