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P R Z Y G O D A  W Z Y W A !

SATYSFAKCJE CZERPIEMY Z CHWIL NIEDOSTĘPNYCH
DLA MASOWEJ TURYSTYKI, WIĘC PO CO ZWYCZAJNIE,

KIEDY MOŻNA WYJĄTKOWO! 

Możesz być jednym z wielu turystów, na Dominikanie dać zamknąć się w
betonowym hotelu, spędzić czas przy basenie lub wybrać się na wycieczkę
trasą zdeptaną przez tłumy turystów. Możesz też, tak jak my oczekiwać
WIĘCEJ! 

NOC NA SAONIE - W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA
NIELICZNYCH 

Saona bez tłumów turystów, w lokalnym klimacie możliwa jest
tylko wtedy, gdy AA przejmuje jedyną, malutką wioskę na całej
enklawie. 

PRZYGODA, ADRENALINA I  INTENSYWNE
EKSPLOROWANIE   KRAJU Z MOMENTAMI BŁOGIEGO
RELAKSU.

Przemierzymy Dominikanę od Oceanu Atlantyckiego do Morza
Karaibskiego i gwarantujemy, że z nami dotrzesz tam, gdzie nie
zabierze Cię nikt inny!
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GRUPA MAX 16 OSÓB 

BLIŻEJ NATURY  JUŻ SIĘ NIE DA!

Zamieszkasz w ekskluzywnym domku na drzewie w tropikalnej
dżungli i w glampingu na pustej plaży.

NOWE PRZYJAŹNIE, AUTENTYCZNE I BOGATE
DOŚWIADCZENIA.

To będzie czas prawdziwego resetu, to czas na 
PRZYGODĘ ŻYCIA!

WYMAGANIA

Bez wcześniejszego
zapoznania się z
planem prosimy o
niezapisywanie się na
wyjazd. Oferowane
przez nas atrakcje nie
są dla każdego. Jak
masz wątpliwości nie
wahaj się z nami
skonstatować. 

Minimum 21 lat.

BEZPIECZNA
REZERWACJA

Jeśli wyjazd nie
doszedłby do skutku z
jakiegokolwiek powodu
gwarantujemy 100%
zwrotu wpłaconych
środków.



ZANURZYSZ SIĘ W
NAJBARDZIEJ HIPSTERSKIM
MIASTECZKU DOMINIKANY

 PRZEKONASZ SIĘ JAK
WYGLĄDA DOMINIKAŃSKIE

ŻYCIE POZA KURORTAMI

POKONASZ NAJBARDZIEJ EKSTREMALNY 
 KANION DOMINIKAŃSKIEJ DŻUNGLI

SKOCZYSZ Z TYROLKI PROSTO
DO BŁĘKITNEJ LAGUNY!

ZANURZYSZ SIĘ W MAJESTATYCZNYM
WODOSPADZIE EL LIMON

CZEGO DOŚWIADCZYSZ
NIE TYLKO ODWIEDZISZ, ALE SPĘDZISZ NOC NA

SAONIE!

POHUŚTASZ SIĘ NAD
PRZEPAŚCIĄ

 TROPIKALNEJ DŻUNGLI GDZIE SPĘDZISZ 2 NOCE W
EKSKLUZYWNYCH   DOMKACH NA DRZEWACH BEZ

DOSTĘPU DO  WIFI

ZRELAKSUJESZ SIĘ NA TOPOWYCH I ODKRYJESZ 
 MAŁO ZNANE PLAŻE PRZY GRANICY Z 

HAITI

PRZEŚPISZ SIĘ NA KARAIBSKIEJ PLAŻY POD NAMIOTEM

DOTRZESZ DO MIEJSC NIEODWIEDZANYCH PRZEZ
TURYSTÓW I  POZNASZ MNIEJ OCZYWISTE OBLICZE

DOMINIKANY

 ODWIEDZISZ FABRYKĘ
RUMU i KOPALNIĘ

LARIMARU

BĘDZIESZ MÓGŁ WYBRAĆ SIĘ NA
KONNĄ PRZEJAŻDŻKĘ PLAŻĄ O

WSCHODZIE SŁOŃCA 

CZEGO DOŚWIADCZYSZ



Odkryjesz malownicze wysepki podczas 3-

dniowej wyprawy prywatną łodzią po Parku

Narodowym Komodo, w trakcie której dwie

noce spędzisz na otwartym morzu - w kajucie w

otoczeniu rajskich wysp

Miejscowi mieszkańcy – Tenggerowie zabiorą

Cię na motocyklową przeprawę po morzu

wulkanicznego piasku  i lokalnych wioskach

znajdujących się na zboczach pól uprawnych

Pokonasz lasy deszczowe, aby stanąć twarzą w

twarz z majestatycznymi wodospadami Jawy:

Coban Sewu, Pelangi i Madakaripura

Podczas całodniowej jazdy skuterem (dla

chętnych) odkryjesz urokliwą okolicę Ubud –Bali

Usłyszysz odgłos wnętrza ziemi podczas

niecodziennego spaceru po karterze aktywnego

wulkanu Bromo w towarzystwie zachodzącego

słońcai

Zasmakujesz adrenaliny i zdobędziesz

satysfakcję podczas skoków do wody z

wysokości od 2 do 16 metrów – Bali

Wybierzesz się na poszukiwanie Waranów -

smoków z Komodo – największych żyjących

jaszczurek na świecie

Zobaczysz „światełko z nieba” podczas

eksploracji wnętrza jaskini Jomblang, do której z

60-metrowego zbocza na linie spuszczą cię

mieszkańcy okolicznej wioski

Z największej buddyjskiej świątyni na świecie –

Borobudur obejrzysz spektakularny widok

wschodzącego słońca oświetlającego spowite

we mgle góry i wulkany.

Pohuśtasz się na olbrzymiej huśtawce

zawieszonej wysoko na plamach w otoczeniu

zielonych tarasów ryżowych Tegalalang.

Zdobędziesz wulkan Ijen na szczycie, którego

będziesz podziwiać kwaśne jezioro, o

turkusowej barwie

N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y  P L A N U

I NDONEZ J A

A M A Z I N G  A S I A

NOCLEG NA SAONIE

KANION W DŻUNGLI

Może kiedyś skakałeś z klifu, ale czy kiedykolwiek
skoczyłeś z kilkunastu wodospadów tego samego dnia?
Ukryty w głębi dżungli kanion, który dopiero staje się
popularny, a w nim naturalne wodne zjeżdżalnie, klify i
laguny. To stworzony przez Naturę prawdziwy zastrzyk
adrenaliny, idealny dla łowców wrażeń. Spędzimy tutaj
praktycznie cały dzień, ponieważ pokonanie tego
kanionu zajmuje około 6h. Można powiedzieć, że to
najlepiej „skrywany” sekret Dominikany. 
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DOMKI NA DRZEWIE W TROPIKALNEJ DOLINIE - 
BEZ WIFI!

Odłącz się od wszystkiego  i poobcuj z egzotyczną
przyrodą w czasie dwóch dni, które spędzisz w miejscu
jak z bajki! Ukryte domki na drzewach w karaibskiej
dżungli, do której prowadzą mosty linowe i wąskie
ścieżki,  które będziesz eksplorował za dnia, a nocą
będziesz odpoczywał na świeżym powietrzu, w domkach
na drzewach, słuchając śpiewu ptaków i  chłonąc w 100%
magię karaibskiej dżungli.

Ponoć Kolumb przepływając obok tej niewielkiej wyspy,
powiedział, że jeśli raj istnieje, to musi wyglądać właśnie tak.
Lazur Morza Karaibskiego, soczysta zieleń palm kokosowych
pokrywających całą wyspę i kontrastujący bielutki piasek na
plaży. Miejsce westchnień rzeszy podróżników, którym
podczas realizacji marzeń o zobaczeniu raju pozostaje
ograniczyć się do kilkugodzinnej wycieczki  organizowanej w
towarzystwie tłum turystów. My zabierzemy Was tam, gdzie
docierają nieliczni, a dodatkowo na Saonie spędzimy noce,
podczas której miejsce te będziemy mieć niemalże na
wyłączność. W towarzystwie własnej ekipy i lokalnych
mieszkańców oświetleni  miliardem migoczących gwiazd, z
unoszącym się zapachem morza i rytmie bachaty tańczonej
przy blasku ogniska, będziemy kolekcjonować doznania
dostępne tylko w niezwykle limitowanym nakładzie!
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N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y  P L A N U

I NDONEZ J A

A M A Z I N G  A S I A

CABARETE 

Przyjazne i zrelaksowane, to naszym zdaniem najbardziej
backpackerskie miasteczko w całym kraju. Wzdłuż
głównej ulicy stoją kolorowe domy, a tuż przy szerokiej
plaży, w barach i klimatycznych knajpach serwują mojito
z marakują. Fani sportu mogą wybierać między
kitesurfingiem, windsurfingiem, buggy, quadami, jazdą
na skuterze, a nawet jazdą konną.  W okolicach
miasteczka znajdują się jedne z najpopularniejszych plaż
surfingowych na Karaibach. 

KLIMATYCZNE NOCLEGI W
NIEWIELKICH RESORTACH
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GLAMPING W NAMIOTACH NA 
KARAIBSKIEJ PLAŻY!

Cenimy sobie autentyczność i uciekamy od dużych
betonowych molochów. Stawiamy na kameralne resorty
w lokalnym stylu. Preferujemy hotele wkomponowane w
naturę, w których wypoczywamy przy  szumie fal, ciesząc
się bezkresem oceanu i szelestem palm.

Szum karaibskiego morza, biały piasek i niewielka oaza
ciszy i spokoju! Rajskie miejsce, w którym ciężko  będzie
Ci trafić na jakiegoś turystę.  W takich okolicznościach
odłączysz się od rzeczywistości i dasz się pochłonąć
naturze.    Dodatkowo aby jeszcze bliżej poczuć
otaczającą Cię egzotyczną przyrodę, spędzimy te noce w
wygodnych namiotach z udogodnieniami, z których
będziesz wychodził wprost  na długą, pustą i rajską plażę.
A w ciągu dnia to Ty decydujesz  czy będziesz się
wygrzewał na plaży, zwiedzał cudowną okolicę,
rozmawiał z mieszkańcami czy kąpał się w turkusowo-
błękitnej wodzie. 



SAONA

LAS TERRENAS

DZIEŃ 1 i 14
BAVARO

PARK JARGUA

Dominikana leży w strefie klimatu równikowego. Oznacza to, że opady deszczu (rzadsze bądź częstsze, w
zależności od regionu) i wysokie temperatury są obecne przez cały rok, a liczba godzin słonecznych waha
się między 8 a 9. Średnia roczna temperatura wynosi 25 °C, a różnice między najchłodniejszym
miesiącem - styczniem 23°C a najcieplejszym lipcem 32 °C, nie przekraczają ogólnie 10 °C. Różnica
temperatury między dniem a nocą, wynosi ok. 5°C.  Za najlepsze miesiące na odwiedzenie
Dominikany uważa się grudzień-kwiecień. Najgorsze miesiące na odwiedzenie Dominikany to
wrzesień-listopad - sezon huraganowy. Od maj do sierpnia to okres, w którym spada większa ilość
deszczu niż we wcześniejszych miesiącach, jednak tyczy się to głównie południowej części wyspy. Opady
wtedy są krótkie, intensywne i pożądane gdyż oczyszczają i odświeżają powietrze.  Z kolei na północy w
tych miesiącach spada najmniejsza ilość opadów w całym roku. 

PUNTA CANA

PÓŁWYSEP SAMANA

CABARETE
DZIEŃ 7-9

DZIEŃ 10 - 13

DZIEŃ 2 

STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU

POGODA

DZIEŃ 4-5

DZIEŃ 3
SANTO DOMINGO

DZIEŃ 6
BARAHONA

MORZE KARAIBSKIE

OCEAN ATLANTYCKI



P L A N
W Y J A Z D U

 DZIEŃ

DZIEŃ:
 

1
2
3
4-5
6
7-9
10-11
12-13
14
15
16

BAVARO
SAONA
SANTO DOMINGO
PARK JARAGUA (okolice)
BARAHONA
CABARETTE
LAS TERRENAS (SAMANA)
DOMKI W DRZEWACH (SAMANA)
BAVARO
LOT POWROTNY
PRZYLOT DO POLSKI

www.amazingamericas.pl

1

 DZIEŃ2

WARSZAWA - PUNTA CANA
(BAVARO)

Lot z jedną przesiadką na Dominikanę i przylot jeszcze
tego samego dnia. Na lotnisku będzie na nas czekał
prywatny bus, którym pojedziemy do hotelu. Wieczorem
czeka nas wspólne wyjście na kolację i pierwsze spotkanie
z karaibskim klimatem. W okolicy jest też mnóstwo barów,
gdzie po raz pierwszy będzie można spróbować słynnego
karaibskiego rumu.

SAONA

Po śniadaniu czas do raju! Rankiem spakujemy
plecaki i prywatnym busem wyruszymy do
Bayahibe  (ok. 1h), skąd popłyniemy na Saonę -
według wielu: najpiękniejszą wyspę na
Karaibach! Zobaczymy czerwone rozgwiazdy oraz
będziemy mogli popływać w "Karaibskiej Wannie"
z przepiękną turkusową wodą.  Następnie
popłyniemy na dziką plażę, z dala od turystów, a
na końcu do jedynej zamieszkałej na wyspie wioski
- Mano Juan. Jako uprzywilejowani tam też
spędzimy noc!  Towarzyszyć nam będziecie
niepowtarzalny, lokalny, latynoski klimat oraz
rytm bachaty tańczonej przy blasku ogniska i
kopule nieba przykrytej tysiącami migoczących
gwiazd.
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Po śniadaniu zobaczymy zjawiskowe cenoty - Los Tres
Ojos, oraz odwiedzimy fabrykę rumu.  Następnie czeka
nas długi transfer (+/-6h)  pod granicę haitańską. Po
około 6 godz. jazdy prywatnym busem dotrzemy do
jednej z najbardziej malowniczych, a jednocześnie ze
względu na trudną dostępność, jednej z najmniej
uczęszczanych plaż - Bahía de Las Águilas, gdzie
czeka nas zasłużony relaks. Noc spędzimy pod
namiotami na karaibskiej plaży! Odłączysz się od
świata, i połączyć z naturą. Szum Morza Karaibskiego,
piasek, komfortowe namioty  i totalne pustkowie
będzie zdecydowanie sprzyjało niezapomnianym
doznaniom. 

DZIEŃ

DZIEŃ4

SAONA-SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO - JARAGUA

Leniwy poranek  na magicznej Saonie. Możesz spać
dłużej regenerując siły po integracyjnej nocy, ub wraz z
budzącym się słońcem możesz zażyć kąpieli w Morzu
Karaibskim, delektując się pierwszymi promieniami
słońca. Po południu udamy się najpierw łodzią, a
następnie naszym busem (+/-2h) do najstarszego
miasta na Karaibach - Santo Domingo.  Wieczór
spędzimy w Zona Colonial, nie tylko na głównym
deptaku El Conde, ale przede wszystkim odkrywając
malownicze zakamarki miasta, w tym okolice lokalnego
Parque Duarte. 

    



 DZIEŃ

 DZIEŃ
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7

JARAGUA - BARAHONA

 

 

CABARETTE

DZIEŃ

8-9

BARAHONA - CABARETTE

To będzie dzień transferowy, podczas którego
przejedziemy wyspę z południowego wybrzeża na
północne wybrzeże (+/- 8h jazdy) i dotrzemy nad
Ocean Atlantycki. Trasa nasza będzie wiodła przez
górzyste tereny, więc będzie to świetna okazja, aby
nacieszyć oczy innym obliczem Dominikany. To w
końcu tutaj znajduje się najwyższy szczyt Karaibów —
Pico Duarte. Aby jeszcze bardziej poczuć wysokogórski
klimat regionu, zatrzymamy się w okolicy, w której
realizowane były zdjęcia do Jurassic Park i wybierzemy
się na krótki trekking, którego celem będzie górski
wodospad. 

Po śniadaniu czeka nas transfer (ok. 3h). Naszym celem
jest dotarcie do Kopalni Lazurowych Kamieni
(Larimar to legendarny dominikański kamień
półszlachetny, który został odkryty w 1916 r. i z tego
powodu na Dominikanie 22 listopada ogłoszono
„Narodowym Dniem Larimaru”).   
Ostatnie 30-45 minut drogi pokonamy wspólnym
transportem z górnikami na pace terenówki! Droga
wiodąca do kopalni będzie wyboista i kręta, a krajobraz
dziewiczy, jaki mogłeś oglądać w filmach
przyrodniczych. To będzie dopiero początek naszej
przygody. Największe wrażenie wywrą na Tobie
prymitywne szyby kopalniane i metodologia pracy,
która przeniesie Cię do odległych czasów. Wizyta w
takim miejscu, to jedno z tych doświadczeń, które
mogą mieć wpływ na Twoje postrzeganie świata, a
wydobyty larimar dzięki swojemu odbiciu lazurowej
tafli Morza Karaibskiego potrafi zachwycić każdego. 
Po wizycie w kopalni transfer i zakwaterowanie. 

Intensywny dzień z adrenaliną! Czeka nas 6 godzin
przedzierania się przez kanion za pomocą różnych
technik takich jak: wspinaczka, zjazdy,  pływanie czy
skoki z  wodospadów (najwyższy ma ponad 10 m). Na
całej trasie czeka nas około 60 cudów natury takich
jak wodospady, laguny i jaskinie! Większość tego dnia
spędzimy wśród dziewiczej przyrody i turkusowej wody.
W dniu 10 odpoczynek i relaks. 
Osoby chętne mogą wybrać się na przejażdżkę konną
po plaży o wschodzie słońca,  skorzystać z
kitesurfing i windsurfing, a także skuterów
(pomagamy w ogarnianiu atrakcji). 
Wieczorem  duża ilość klimatycznych barów i restauracji
na plaży będzie dopełnieniem dnia.

Spokojny poranek w iście bajkowej scenerii, z dala od
wszystkich i wszystkiego. Regenerowanie sił lub
odkrywanie okolicy dla chętnych. 

5 JARAGUA
DZIEŃ



 DZIEŃ

 DZIEŃ
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CABARETTE - PÓŁWYSEP
SAMANA (Las Terrenas)

 

 

PÓŁWYSEP SAMANA (Las Terrenas)

PÓŁWYSEP SAMANA (Domki
w drzewach)

12
DZIEŃ

Po śniadaniu transfer do tropikalnego lasu, skąd
wybierzemy się nad wodospad El Limón. Trasa
wiedzie przez las tropikalny, rzeki, i wzgórze z
widokiem na okolicę. Stamtąd już kilka kroków dzieli
nas od wodospadu, w którego lagunie można zażyć
orzeźwiającej kąpieli.   Następnie transfer do miejsca w
którym oddamy się w 100% obcowaniu z naturą! 
 Najbliższe 2 noce spędzimy w drewnianych
domkach na drzewach! (W domkach nie ma WIFI).
Ponownie odłączysz się od świata, i połączyć z
naturą, tym razem tropikalnego lasu! 

13 PÓŁWYSEP SAMANA (Domki w
drzewach)

Tego dnia obudzi nas łagodne światło słoneczne
przechodzące przez zasłony służące za ściany naszego
ekskluzywnego domku oraz dzikie brzmienie budzącej się
dżungli. Śpiew egzotycznych ptaków jest tu naprawdę
wyjątkowy i w połączeniu z otaczającą nas soczystą,
wielobarwną zielenią pozwala poczuć tę niezwykłą, rytmiczną
energię dżungli. Niech to będzie leniwy poranek, podczas
którego wszystkimi zmysłami poczujesz naturalne,
pierwotne więzi człowieka i natury. Dzień możesz
rozpocząć jogą lub spacerem po wąskich dróżkach
tropikalnego lasu i zdecydować czy kolejne godziny spędzisz
w hamaku, czy może wybierzesz się na eksplorowanie
zachwycającej okolicy i poznanie  codziennego życia
mieszkańców żyjących w sąsiednich wioskach. W tym celu
polecamy przejażdżkę rowerową, a wieczorem wspólną
posiadówkę w niezapomnianych okolicznościach. 

Po śniadaniu transfer do Laguny Dudu (+/-2h) gdzie 
 skoczymy z tyrolki do krystalicznej wody!
Adrenalina gwarantowana.  Jest to też świetna
okazja do zanurzenia się w błękitnych lagunach. Po
orzeżwiającej kąpieli w krystalicznej wodzie transfer do
miejscowości Las Terrenas znajdującej się na
niesamowitym Półwyspie Samana.

Tego dnia każdy robi to na co ma ochotę. Chętni będą
mogli skorzystać z surfingu bądź wybrać się w dalszą
eksplorację  plaż Samany. Proponujemy kolację u Manty -
najlepszej kucharki w okolicy!

DZIEŃ



 DZIEŃ

 DZIEŃ
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LOT POWROTNY

Przed wylotem możemy się zrelaksować na plaży, zrobić
ostatnie zakupy i wypić shake'a z mango na pożegnanie.
Lot z jedną przesiadką do Polski.

SAMANA - BAVARO

16 PRZYLOT DO POLSKI
DZIEŃ

Przylot do Polski.

Ze względu na przygodowy charakter wyjazdu, działanie siły wyższej lub nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności oraz czynników zewnętrznych nie możemy zagwarantować, że wszystko

pójdzie zgodnie z planem, a nawet czy uda się zrealizować plan w 100%...
My kochamy ten dreszczyk adrenaliny i sposób na odkrywanie świata, ale rozumiemy, że nie każdy tak

sobie wyobraża swój wymarzony urlop…czy Tobie się podoba?

UWAGA

 Po śniadaniu transfer do Samany gdzie przepakujemy
nasze plecaki na łódź. Przepłyniemy zatokę Samany,
gdzie przy odrobinie szczęścia spotkamy humbaki.
Dopłyniemy na drugi brzeg zatoki, do Parku
Narodowego Los Haitises, gdzie na własne oczy
zobaczymy malowidła naścienne i rzeźby w jaskiniach,
które pamiętają czasy rodzinnych Indiach Taino.
Następnie ruszymy w dalszą drogę naszym prywatnym
busem. Zatrzymamy się przy wzgórzu Montaña
Redonda i pohuśtamy na niesamowitych huśtawkach
z widokiem.  



P L A N O W A N E  N O C L E G I
2 OSOBOWE POKOJE

www.amazingamericas.pl

BAVARO - 2 noce ( 1 po przylocie i 1 przed odlotem )

2 OSOBOWE POKOJESAONA - 1 NOC

PARK JARAGUA (okolice)  - 2 NOCE

Na wyspie nie ma hoteli, a jedyne dostępne miejsca noclegowe to proste, niewielkie chatki.
Osoby ceniące bardziej luksus niż autentyczność, mogą być zawiedzione.

SANTO DOMINGO - 1 NOC

2 OSOBOWE NAMIOTY  NA PLAŻY Z ŁÓŻKIEM 
I WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ

2 OSOBOWE POKOJE



2 OSOBOWE POKOJE
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2 OSOBOWE POKOJE
CABARETTE - 3 NOCE

2 OSOBOWE POKOJE

2 OSOBOWE POKOJE

BARAHONA - 1 NOC

PÓŁWYSEP SAMANA (Domki na drzewach)  - 2 NOCE

PÓŁWYSEP SAMANA - LAS TERRENAS   - 2 NOCE

Może się zdarzyć, że zameldujemy się w innym resorcie niż na zdjęciach, jednak zawsze,
będzie to podobny standard. Szczegółową agendę wraz z resortami, adresami, telefonami

itp. wysyłamy na 10 dni przed wylotem.



KOSZT 
7  5 0 0  Z Ł  +  8 0 0  U S D +  * B I L E T  L O T N I C Z Y

 

Opiekę w postaci polskiego pilota od pierwszego lotu

Prywatnego busa podczas całego naszego pobytu na Dominikanie, który

pozwoli nam dotrzeć we wszystkie niesamowite miejsca z planu

15 noclegów w niewielkich resortach, pokoje 2-osobowe

w tym 2 dni spędzone w karaibskiej dżungli w domkach na

drzewach

w tym 2 noce spędzone w wygodnych namiotach na karaibskiej

plaży

w tym 1 noc na Saonie - najpiękniejszej wyspie na Karaibach

Częściowe wyżywienie: 15 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja

Bilety wstępu do atrakcji wymienionych w planie:

kanion w dżungli +/-6h

kopalnia lazurowych kamieni

rajska wyspa Saona,

wodospad El Limon

laguna Dudu

cenoty Tres Ojos

fabryka rumu

huśtawka 

Prywatne transfery z i na lotnisko

Transfery łodziami i motorówkami

Opłaty środowiskowe

Ubezpieczenie podróżne KL i NNW (KL 60.000 euro, KR 6.000 euro,

NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN) wraz z rozszerzeniem o choroby

przewlekłe oraz sporty ekstremalne. Ubezpieczenie zostało także

rozszerzone o koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-

Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na COVID-19

Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Biletu lotniczego  na trasie Warszawa-Dominikana-

Warszawa

Wydatków własnych

C E N A  N I E  O B E J M U J E :

UWAGA 

.

C E N A  O B E J M U J E :
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*cena biletu lotniczego Warszawa-Dominikana-Warszawa, zaczynają się od  - 3 000 zł .

 

Oferujemy  bezprowizyjną pomoc w zakupie biletów

lotniczych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu loty zostaną

odwołane, środki za bilety lotniczy zostaną zwrócone, po

zwróceniu ich przez linie lotnicze.

Podpowiadamy, że minimalne kieszonkowe, które

przeznaczysz na  wyżywienie nieujęte w planie, napoje 

 oraz zwyczajowe napiwki to 450 USD.

 

T E R M I N Y  W P Ł A T

 I RATA - 500 zł - płatna przy podpisaniu umowy

II RATA - 7000 zł - płatna do 3 dni od kupna biletu lotniczego

III RATA - 800 USD - płatna pilotowi na lotnisku, w dniu wylotu



D O Ł Ą C Z  D O  P R Z Y J A C I Ó Ł  A A !
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+32 307 17 15 lub 500 535 333 

 

wyprawy@amazingamericas.pl

BIURO

Amazing Asia
ul. Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice 

Tel.: +48 32 307 17 15,
www.amazingamericas.pl


