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INFO UTIL Republica Dominicana
Aflata pe una dintre cele mai mari insule din Caraibe, Republica Dominicana este una din cele mai populare destinatii exotice de
vacanta. Zile insorite pe tot parcursul anului, splendide plaje cu nisip alb, marginite de palmieri, atat pe malul Oceanului Atlantic
cat si pe tarmul Marii Caraibelor, paduri tropicale, munti presarati de cascade spectaculoase, cele 35 terenuri de golf world class, o
bucatarie exotica si o remarcabila varietate a arhitecturii si optiunilor de distractie, atrag numerosi turisti din intreaga lume..
Plajele exotice: din punct de vedere al fluentei de turisti insula are doua perioade de varf: din decembrie pana in martie - perioada
in care nord - americanii vin aici pentru a scapa de iernile reci, precum si lunile iulie si august, cand se pare ca toata Europa
abandoneaza continentul pentru a se bronza pe plajele dominicane. Diferentele de temperatura dintre vara si iarna nu sunt
intotdeauna consistente, astfel ca turistii se pot astepta la lungi perioade insorite, cu cer senin, in orice moment al anului.
Anotimpul ploios este intre iunie si noiembrie.
Arhitectura coloniala: Clima in Santo Domingo este tropical marina, moderata de musoni. Temperaturile medii anuale oscileaza
in jurul a 30° C, luna cu cele mai putine ore insorite este octombrie dar care procentual este si cea mai umeda luna din an.
Intervalul cu cele mai multe ploi este din mai si pana in octombrie cand media numarului zilelor cu ploi este de circa 11 zile.
Lunile cu cele mai scazute temperaturi sunt ianuarie si februarie cu o medie a temperaturilor de 19° C.
MOTIVE PENTRU A VIZITA REPUBLICA DOMINICANA:
1. Plajele cu nisip fin si alb din La Romana si Punta Cana.
2. Gama variata de sporturi nautice ce pot fi practicate in fiecare resort.
3. O mare varietate de hoteluri si resorturi pentru toate bugetele si pentru toate exigentele: adults only, family, honeymoon.
4. Parcurile nationale: Parque Nacional Del Este, Manati Park, Cascadele din Damajagua.
5. Muzica si dansurile in ritm de merengue si bachata.
6. Arhitectura coloniala din Santo Domingo si Puerto Plata.
VIZA: Condiţii de intrare şi regim de şedere: info complet: https://www.mae.ro/travel-conditions/3738
Cetăţenii români, care doresc să călătorească în Republica Dominicană în scop turistic, pentru o periodă care nu depăşeşte 90 de
zile, nu au nevoie de viză de intrare în această ţară, însă trebuie să deţină un card turistic.
Acesta se obţine de la consulatele Republicii Dominicane sau la punctele de trecere a frontierei, costă 10 dolari și este valabil 30
de zile. Pentru depășirea perioadei de 30 de zile, la ieșirea din Republica Dominicană, se va plăti o taxă aferentă numărului de zile
ce depășesc perioada de valabilitate a cardului turistic. În acest caz vă recomandăm ca, înainte de părăsirea țării, să contactați
Direcția Generală de Emigrări la telefon +1 (809) 508 2555 sau pe e-mail la info@migracion.gob.do, pentru calcularea taxei.
La ce sa te astepti in Republica Dominicana: In Republica Dominicana oferirea de bacsis este o practica foarte des intalnita.
Facturile la restaurante incaseaza 8% TVA si 10% bacsis. Un bacsis de 5-10% pentru o masa este apreciat, dar nu necesar. Trebuie
sa dati cativa dolari portarilor (majordomilor) de la hoteluri. In schimb nu trebuie sa dati nimic soferilor de taxi. Verificati la
restaurant daca sunt incluse taxele, trebuie doar sa-l intrebati pe chelner. Daca nu sunt incluse, trebuie sa calculati 10% pentru
serviciu si 8% TVA. Mai departe, puteti da un bacsis in jur de 10%.
La hotelurile si resorturile cu servicii all inclusive nu este necesar sa oferiti bacsis. Totusi, daca sunteti multumit de servicii este
bine venit sa o aratati printr-un mic „dar”.
IDEI PENTRU UN ITINERAR IN REPUBLICA DOMINICANA
• Relaxeaza-te pe plaja sau incearca diverse sporturi acvatice in Punta Cana.
• Descopera frumosul oras, Santo Domingo.
• Inota cu delfinii in Manati Park.
• Fa un tur de o jumatate de zi in Puerto Plata.
• Nu rata o excursie la cele 27 de Cascade Damajagua.
• Nu rata o incursiune la Insula Saona.
• Fa o excursie la sanctuarul maimutelor situat la 25 de minute de Cabarete.
• Invata sa dansezi bachata si merengue.

• Incearca o excursie de neuitat in Parcul National Del Este.
Lucruri EXTRAORDINARE pe care doar in Dominicana le poti face:
• Descopera Peninsula Samana
• Incearca un curs de echitatie
• Iesi la o partida de pescuit la adancime
• Descopera din caiac Laguna Bavaro
• Fa rafting pe Rio Yaque del Norte, in zona muntoasa centrala
• Incearca un circuit Eco Safari de o zi pentru a vedea viata localnicilor de la tara
• Fa o excursie de neuitat in Parcul National Los Haitises
• Experimenteaza un jeep safari pe Insula Saona

VA ASTEPTAM DECIZIA DE A VIZITA ACEASTA DESTINATIE UNICA!!!
BENEFICII si REDUCERI: Achizitionand de la noi pachete turistice, veti beneficia de Programul nostru de fidelizare
SMART-TRAVEL-CLUB, special conceput pentru cei care iubesc sa calatoreasca, acumuland PUNCTE cu fiecare calatorie,
puncte care se vor transforma in REDUCERI la pachetele urmatoare. CLICK AICI INFO SMARTTRAVELCLUB

Nota :) ...: Suntem aici pentru a va ajuta sa obtineti vacanta dorita, in bugetul alocat, cu cele mai serioase si
dedicate servicii de consultanta profesionista, din pasiune pentru travel si grija pentru dvs., turistii Activ
Ofertadevacanta, prietenii nostri!
Cu aleasa pretuire,
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