Dominikanska republika 9 dni
Individualno počitnice
Priljubljena turistična destinacija, ki leži v središču Karibov je Dominikanska Republika naravna lepota, veliko
plaž in fantastično vreme. Je tudi nekoliko gorata, dom štirih najvišjih vrhov od katerih je najvišji Pico Duarte na
3098m. Država ima prav tako jezera, planote in veliko obale. Razgibana geografija vodi v raznoliko podnebje.
Severno in vzhodno vidimo veliko več padavin.

O vremenu na Dominikani

Suha sezona traja od decembra do aprila, in je glavna turistična sezona v Dominikanski republiki. Najboljše
vreme navadno pride zgodaj v sušnem obdobju. V Bavari in
Punta Cani na vzhodni obali, je povprečna temperatura na
najnižji ravni od 24C v januarju in februarju. Z najvišjo ravnijo
27C in padcih na 22C, sonca je veliko in odločitev za odlično
počitniško vreme. Puščice NA SLIKI prikazujejo s katere
smeri piha veter. Pomeni, da je severni del bolj vetroven.
Punta Cana leži na SV delu otoka ob atlantskem oceanu, kjer
je malenkost občutiti vetrovnost ampak ne tako direktno kot
na severu. Na tem delu se tudi nahajajo resorti nekoliko
boljšega standarda.
Južni del otoka kot je Bayahibe, položaj kjer ni za občutit toliko
te vetrovnosti in hkrati se nahaja na strani karibskega morja –
kar pomeni običajno toplejša voda. Tu se nahajajo resorti srednjega standarda in plaže so lahko javne za uporabo.

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA DOMINIKANI.
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 10 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.
Stil: Individualno potovanje
1. dan PUNATA CANA. (Za doplačilo) Možno urediti letalski prevoz do Dominikanske Republike. Pristanek na
letališču Punta Cana. Ureditev vstopnih formalnosti in sledi organiziran prevoz iz letališča do hotela. Večerja in
nastanitev. Prosto za počitniške užitke. (H, V)
2. dan PUNTA CANA. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke. Večerja in nočitev. (H, ALL)
HOTEL 1: Catalonia Grand Dominicus 4*, južna obala Bayahibe – standard soba, all inclusive

HOTEL 2: Tropical Princess Beach Resort & Spa 4*, vzhodna obala Punta Cana – superior soba, all inclusive

3. –8. dan PUNTA CANA. Prosto za počitniške užitke ob plaži ali samostojno raziskovanje otoka. Nočitev. (H, ALL)
9. dan PUNTA CANA. Zajtrk in prosto do odhoda na letališče (odjava iz hotela do 11 ure). Skladno s časom
organiziran prevoz do letališča. Konec storitev. (Za doplačilo) možno urediti letalski prevoz. (ZK)

*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Benetk je 890 eur.

Cena na osebo skupaj hotel 1 znaša:
Cena na osebo skupaj hotel 2 znaša:

od
od

570 EUR
590 EUR

*cena ne velja za odhod čez praznike in v visoki sezoni!
Cena pri (2 udeležencih) vključuje:
- transfer od letališča do hotela in do letališča,
- 8 x nočitev v izbranem hotelu na bazi all inclusive (dvoposteljna soba),
- stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na osebo):
- zavarovanje z asistenco v tujini,
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci vizuma za turistična potovanja do 30 dni ne potrebujemo. Potrebujemo potni list, ki je veljaven vsaj
še 6 mesecev po zaključku potovanja.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na
vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

