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Marek

Tropical Sun Tours – najwyższa jakość wycieczek lokalnych w Dominikanie.. Jesteśmy jedynym licencjonowanym tourope-
ratorem z siedziba zarówno w Dominikanie jak i w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji wycieczek 
fakultatywnych, a nasi wykwalifikowani piloci zadbają o dobrą zabawę uczestników.

Na potrzeby największej atrakcji jaką jest wycieczka na wyspę Saona, na nasze zlecenie zbudowany został katamaran Adven-
ture VIP, najlepsza jednostka realizująca rejsy na tą przepiękną, niezamieszkałą wyspę.
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Marek Romek Ula

Z nami poznasz Dominikanę i przeżyjesz najpiękniejsze chwile swojego pobytu.

Tropical Sun Tours

ProfesjonalizmLider jakości wycieczek fakultatywnych w Dominikanie Zaufanie
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Toalety

Adventure VIP – jakość, szybkość, wygodna przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo. Powyższe cechy to tylko kilka atrybutów 
naszego luksusowego katamaranu. Adventure VIP to najlepsza jednostka wykonująca jednodniowe rejsy na wyspę Saona. 
Katamaran został zaprojektowany i wybudowany na potrzeby organizacji luksusowych i komfortowych wycieczek na wyspę 
Saona. Poniżej kilka parametrów wraz z informacją dlaczego to takie ważne:
Adventure VIP – dwukadłubowy i dwupoziomowy katamaran o długości 17 metrów i szerokości 8 metrów. Bezpieczeństwo 
– konstrukcja katamaranu i jego dodatkowe wypełnienie piankami sprawia, że katamaran jest bardzo stabilny, odporny 
na wyższe fale (cenne dla rodzin z mniejszymi dziećmi), nie jest wymagane używanie brzydkich i niewygodnych kapoków. Ilość 
miejsc – rejestracja na 110 osób. Dla lepszego komfortu zabieramy do 50 uczestników na pokład.
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Toalety Prysznic Bar

Kamienny bar na środku. Centralne miejsce katamaranu. Napoje, drinki i przekąski. Tutaj odbywa się nasz główny serwis na Adveture VIP. Dwie toalety – 
damska i męska. Nie tylko potrzeby fizjologiczne ale również możliwość przebrania się czy umycia. To jedna z niewielu jednostek pływających na Saonę, 
która posiada toalety. Słodka woda w kranach i zewnętrznym prysznicu. To również bardzo potrzebne i rzadko spotykane rozwiązanie na konkurencyjnych 
rejsach na Saonę. Po kąpieli w morskiej wodzie prysznic bardzo się przydaje. Przestrzeń dla animatorów – na przodzie katamaranu wygospodarowana jest 
spora przestrzeń dla animatorek prowadzących zabawę w rytmie bachaty, merengue czy utworów z aktualnych list przebojów. Silniki – trzy silniki Mercu-
ry o mocy 300 koni mechanicznych każdy. Dzięki temu przeżycia są jeszcze ciekawsze, a płynąc szybciej możemy więcej czasu spędzić na Piscinie Natural 
czy plaży na Saonie. Eco – katamaran jako jednostka pro ekologiczna wykorzystuje również energie słoneczną z paneli umieszczonych na dachu katamaranu.
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Saona Adventure VIP z Altos de Chavon

Wycieczka całodniowa Polski przewodnik

Najpopularniejsza i najbardziej spektakularna wycieczka na Dominikanie. To nie tylko kontakt z bajkową naturą ale przede wszystkim dobra zabawa i dosko-
nałe jedzenie. Wyspa Saona to niewielka wyspa położona na Morzu Karaibskim, rezerwat przyrody, zamieszkała tylko przez miejscowych rybaków. Lazurowa 
woda, piaszczyste, białe plaże, gęsto porośnięte palmami kokosowymi sprawiają, że zyskuje coraz większą sławę wśród turystów z całego świata.
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all inclusive

Przez wielu uważana za program obowiązkowy dla osób będących na Dominikanie. Niezwykłe miejsce wymaga niezwykłej oprawy. Dlatego my na wyspę 
płyniemy dużym, bezpiecznym i bardzo komfortowym katamaranem. Sam rejs jest niezapomnianą atrakcją a pobyt na Saonie to już przysłowiowa wisienka 
na torcie.
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Saona Adventure VIP z Altos de Chavon
Program obejmuje : - bezpośredni odbiór z hoteli z rejonu Punta Cana, Uvero Alto, Bayahibe i La Romana.
    - zwiedzanie miasteczka Altos de Chavon
    - powitanie lampką szampana na pokładzie naszego Katamaranu Adventure VIP
    - rejs bez konieczności zakładania brzydkich i niewygodnych kapoków
    - napoje bezalkoholowe, przekąski i owoce podczas rejsu
    - drinki na bazie rumu dominikańskiego wysokiej jakości
    - wypożyczenie masek do snoorklingu

Luksus
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    - przystanek na Piscina Natural
    - obiad na przepięknym odcinku niezatłoczonej plaży, restauracja o najwyższym standardzie na wyspie.
      Podajemy całą langustę z grilla, sałatki, makarony i lampkę wina
    - wydłużony czas korzystania z uroków Saony, powrót również realizujemy szybkim Adventure VIP

Luksus Zabawa Natura

Rekomendowana jako wycieczka familijna, stabilność i bezpieczeństwo katamaranu pozwala nam zabierać nawet małe dzieci
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Saona private vip

Wycieczka na wyłączność Polski przewodnik

Jeszcze bardziej luksusowo. Spraw prezent sobie i najbliższym.
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Jeżeli chcesz wybrać się na tą wyjątkową przygodę we własnym gronie przyjaciół lub chcesz spędzić romantyczny dzień tylko we dwoje, to istnieje taka możli-
wość. Zarezerwuj na wyłączność rejs naszym luksusowym katamaranem na Saonę. Wybierz wersję zwiedzania, posiłki , napoje, drinki. Dobierz do tego usługi 
dodatkowe typu, prywatny fotograf, filmowanie z drona, prywatny stolik, specjalne menu, oryginalny francuski szampan i ciesz się tą niezapomnianą chwilą.

all inclusive
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Vida Dominicana

Dominikański
dom

Inaczej zwana „Prawdziwą Dominikaną” to propozycja dla osób chcących poznać Dominikańczyków, ich rodziny, kulturę, miejsca pracy czy spędzania wolne-
go czasu. Z dala od hotelowych resortów toczy się skromne ale bardzo radosne życie. 

Wycieczka całodniowa Polski przewodnik
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Dominikański
dom

Produkcja
Cygar

Lokalny
Targ

Pokażemy wam wioski, mniejsze miasta czy miejsca kultu. Spotkanie z ludźmi, również z młodszymi mieszkańcami Dominikany przysparza wielu emocji 
i pozwala zrozumieć magię Dominikany. Wszystko to okraszone wspaniałą przyrodą, dobrym lunchem i dobrą atmosferą, którą budują nasi przewodnicy. 
To również propozycja uznawana za obowiązkową, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z Dominikaną.

all inclusive
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Vida Dominicana
Program obejmuje:  - bezpośredni odbiór z hotelu
    - przejazd wysokiej jakości, klimatyzowanym autokarem 
    - woda i napoje
    - wizyta na rancho
    - zwiedzania Higuey wraz z bazyliką
    - zwiedzanie targu w Higuey
    - wizyta w lokalnym colmado (tradycyjnym dominikańskim sklepie)
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    - przystanek w wiosce rybackiej w Boca de Yuma
    - tradycyjny dominikański lunch
    - wejście do jaskini Berna, zamieszkiwanej kiedyś przez Indian Taino
    - wizyta w haitańskiej wiosce przy plantacji trzciny cukrowej

Możliwość zwiedzania z dziećmi, nasze transfery odbywają się klimatyzowanymi i komfortowymi autokarami
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Santo Domingo
Miłośnicy historii, architektury i zabytków znajdują coś dla siebie.
Stolica Dominikany to najstarsze miasto obu Ameryk. Zwiedzając dzielnicę kolonialną przeniesiemy się do czasów Kolumba a nowa cześć miasta przypomni 
nam o wielkości Dominikany i pokaże stopień jej gospodarczego rozwoju. Niewątpliwą atrakcją jest zwiedzanie monumentalnej budowli Faro a Colon (mau-
zoleum Krzysztofa Kolumba) a także Alcazar wspaniale zachowanego domu syna Krzysztofa Kolumba – Diego.

Wycieczka całodniowa Polski przewodnik
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Program obejmuje:  - przejazd klimatyzowanymi, komfortowymi autokarami
    - zwiedzanie zjawiskowych jaskiń Tres Ojos
    - wizyta w Faro a Colon (mauzoleum Kolumba i grób wielkiego odkrywcy)
    - obiad na Starym Mieście
    - zwiedzanie Zona Colonial wraz z pierwszą katedrą, ulicy Calle Damas, 
      Fortaleza Ozama, Panteonu Narodowego oraz Alcazar 
    - zimne napoje i woda w cenie



18

Samana, Park Los Haitises, Wodospad El Limon
Niesamowita przygoda i mnóstwo atrakcji. Wielbiciele dzikiej przyrody Dominikany mają możliwość całodniowego obcowania z naturą. Podczas transferu 
autokarem możemy podziwiać pobliskie góry, małe wioski czy bujną roślinność. Naszą trasę przemierzamy pieszo, małymi łódkami, odkrytymi ciężarówkami 
i konno. Płyniemy wśród dzikich mangrowców, zwiedzamy jaskinie, jedziemy gęstym buszem, w siodle przemierzamy niewielkie wzniesienia by pod koniec 
naszej eskapady zażyć kąpieli w krystalicznej wodzie u podnóża wodospadu El Limon.

Wycieczka całodniowa Polski przewodnik



19

Zmęczeni wędrówką uczestnicy wyprawy nagrodzeni są lokalnym obiadem na rancho, filiżanką naturalnej kawy na deser, napojami i drinkami. Bogaci 
we wspaniale przeżycia udajemy się w drogę powrotną. Atrakcje tą, do której bardziej pasuje nazwa przygoda aniżeli wycieczka, proponujemy aktywnym 
podróżnikom zakochanym w niezakłóconej przyrodzie Dominikany.
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Samana, Park Los Haitises, Wodospad El Limon
Program obejmuje:  - bezpośredni odbiór z hotelu
    - przystanek w Sabana de la Mar
    - bilety i wejście do Parku Los Haitises
    - rejs niewielkimi łódkami, kanałami wśród dzikich mangrowców
    - zwiedzanie jaskiń Indian Taino z autentycznymi inskrypcjami, Arena Grotte  i Linea 
    - rejs szybką łodzią do portu po drugiej stronie zatoki
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    - przejazd odcinka 25 km otwartymi ciężarówkami typu truck safari
    - przejazd konno przez góry
       (nie wymagana umiejętność jazdy konnej, każdy uczestnik ma swojego indywidualnego przewodnika)
    - dotarcie do stóp wodospadu El Limon z możliwością kąpieli
    - tradycyjny lunch na rancho
    - powrót ciężarówkami i łodzią do Sabana de la Mar
    - transfer powrotny do hotelu



22

Samana z wodospadem El Limon awionetką
Lot awionetką zdecydowania skraca czas dotarcia na półwysep Samana i jest niewątpliwie dodatkową atrakcją samą w sobie. Przelot wzdłuż wybrzeża 
i piękne widoki Dominikany z lotu ptaka sprawiają piękne wrażenie. 30 minutowy lot do miasta portowego Samana mija szybko, po czym przesiadamy się 
na ciężarówki truck safari i rozpoczynamy zwiedzanie półwyspu. Po około 25 kilometrach przejażdżki docieramy do rancho, gdzie przesiadamy się na konie 
i pod opieką przewodników (każdy ma indywidualnego) w siodle, zmierzamy do podnóża wodospadu. Półgodzinna trasa przez góry wśród bujnej tropikalnej 
roślinności i docieramy do miejsc skąd pieszo dzieli nas 10 minutowy dystans do podnóża wodospadu El Limon. Wodospad swoją nazwę zawdzięcza wodzie 

Wycieczka całodniowa Polski przewodnik
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o kolorze limonki. Możliwość kąpieli jest dodatkową atrakcją. Po krótkim odpoczynku, wracamy konno na rancho, gdzie czeka na nas doskonały dominikań-
ski obiad. Po obiedzie ciężarówkami jedziemy do portu Samana z którego wypływamy na plaże Cayo Levantado (nazywaną wyspą Bacardi). Półtorej godzinny 
wypoczynek na białej plaży Cayo i powrót łodzią do portu. Wracamy na lotnisko a szybki lot do Punta Cana pozwala nam zaoszczędzić czas, który jeżeli sił 
jeszcze wystarczy, możemy poświęcić na spokojny lub imprezowy wieczór w hotelu.
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Wieloryby w zatoce Samana
Humbaki, bo o tym gatunku mowa, to ogromne ssaki morskie. Dorosłe osobniki osiągają długość 14-17 metrów i wagę od 30 do 45 ton. Te wyjątkowe zwie-
rzęta przypływają raz w roku do zatoki Samana. W okresie od około 15 stycznia do 31 marca organizujemy wycieczki, by móc w naturalnych warunkach 
podziwiać te ogromne zwierzęta.  Proszę sobie wyobrazić emocje gdy tuż obok naszej łodzi wypływa na powierzchnię 40 tonowy Humbak. Zdarza się spotkać 
humbaki również ze swoim młodym potomstwem, co jest wyjątkowe urokliwe. 

Wycieczka półdniowa Polski przewodnik
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Program obejmuje:  - bezpośredni odbiór z hotelu 
    - przejazd do Miches lub Sabana de la Mar
    - rejs łodzią lub małym statkiem po zatoce Samana w pobliże przebywania Humbaków  
    - dopłynięcie do przepięknych plaż wyspy Cayo Levantado (Bacardi Island) i lunch
    - rejs powrotny do Miches lub Sabana de la Mar i transfer do hotelu
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Wieloryby o wschodzie słońca
Wyjazd z hotelu wcześnie rano przed wchodem słońca do Miches. Po około 1,5 godziny docieramy na miejsce, gdzie czeka na nas poczęstunek. Następnie 
wsiadamy na pokład i płyniemy po Zatoce Samana, oglądając wynurzające się humbaki, które często przemieszcza się wraz z nowo narodzonym potom-
stwem.

Wycieczka półdniowa Polski przewodnik
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Te ogromne ssaki potrafią wyskakiwać ponad powierzchnie wody dosłownie kilkadziesiąt metrów od łodzi.
Około godz.09.30 wracamy do przystani, gdzie czeka na nas śniadanie kontynentalne. Po posiłku wyruszamy w drogę powrotną.
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Quady, buggy, terracross
Jazda quadami off-roadowymi trasami po dzikich plażach i buszu w okolicach Playa Macao i wioski La Ceiba. W czasie wycieczki czeka na Państwa wiele 
ciekawych przystanków, na których będzie okazja do zetknięcia się z prawdziwą naturą wyspy oraz możliwość kąpieli w oceanie przy dzikiej plaży. W cenie 
zapewnione są napoje.

Wycieczka półdniowa
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W rejonie Punta Cana, Bavaro, Cabeza de Toro i Uvero Alto odbiór bezpłatny bezpośrednio z hotelu jest wliczony w cenę i realizowany jest przez pracowni-
ków firmy, która organizuje tę atrakcję. W przypadku innych regionów prosimy o kontakt w celu podania dopłaty za transport do Punta Cana.
Jazda Buggy off-roadowymi trasami po dzikich plażach i buszu w okolicach Playa Macao i wioski La Ceiba. W czasie wycieczki czeka na Państwa wiele cieka-
wych przystanków, na których będzie okazja do zetknięcia się z prawdziwą naturą wyspy oraz możliwość kąpieli w oceanie przy dzikiej plaży. Poczuj wiatr 
we włosach i dreszcz adrenaliny podczas fantastycznego rajdu na Buggy. W cenie zapewnione są napoje.
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Dolphin Explorer - pływanie z delfinami
Półdniowa wycieczka dla wielbicieli tych niezwykle sympatycznych i inteligentnych ssaków.
Proponujemy spędzenie czasu z tymi morskimi zwierzętami w ich naturalnym środowisku, na specjalnej platformie znajdującej się na ocenie tuż u wybrzeża 
Cabeza de Toro. W zależności od wybranego pakietu możemy jedynie podziwiać delfiny zanurzając się z nimi w płytkiej wodzie lub pływać z delfinami na róż-
nym stopniu zaawansowania. 
Do wyboru następujące programy:

ExcellenceExplorerFantastic Extreme

Zapraszamy na ekscy-
tującą, pełną emocji 
i   drenaliny zabawę, pozo-
stawiającą nie  zapomniane 

wrażenia. Canopy Adventure 
Zip Line to park z systemem 
podwójnych stalowych lin, 
tworzących ponad 2-kilome-

trową trasę zjazdu pomiędzy 
dwunastoma drewnianymi 
platformami wybudowany-

mi na potężnych drzewach, 
rozmieszczonych nad  nie-
samowitą tropikalną 

roślinnością. Całość stanowi 
technologicznie zaawanso-
wany system instalacji wraz 

ze specjalistycznym sprzę-
tem posiadającym system 
zabezpieczeń, gdzie w pełni 

wykwalifikowana obsługa 
czuwa nad bezpieczeństwem 
tej zabawy i rozwiewa 

wszystkie obawy przed wy-
ruszeniem na tą fascynującą 
przygodę. Zjazd na linie przy 

prędkości maks. 60km/h, 
nad otaczającą nas dziką 
przyrodą, oglądając najbar-

dziej atrakcyjne krajobrazy, 
daje nam poczucie zdobyw-
ców otaczającej nas dżungli. 

Canopy Adventure Tour sta-
nowi teraz jedną z głównych 
atrakcji parków rozrywki i ekoturystyki na całym świecie, skierowaną na aktywność całych rodzin. Oferujemy dwie tury/pory do wyboru: poranną lub popołu-

dniową. Zapewniony jest dojazd do/z hotelu (truck safari) w rejonie Punta Cana, przekąski i napoje.
Do wyboru dwa programy:
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Canopy Adventure Zip Line

Wycieczka półdniowacanopy adventures extreme swing adventure

Zapraszamy na ekscy-
tującą, pełną emocji 
i   drenaliny zabawę, pozo-
stawiającą nie  zapomniane 

wrażenia. Canopy Adventure 
Zip Line to park z systemem 
podwójnych stalowych lin, 
tworzących ponad 2-kilome-

trową trasę zjazdu pomiędzy 
dwunastoma drewnianymi 
platformami wybudowany-

mi na potężnych drzewach, 
rozmieszczonych nad  nie-
samowitą tropikalną 

roślinnością. Całość stanowi 
technologicznie zaawanso-
wany system instalacji wraz 

ze specjalistycznym sprzę-
tem posiadającym system 
zabezpieczeń, gdzie w pełni 

wykwalifikowana obsługa 
czuwa nad bezpieczeństwem 
tej zabawy i rozwiewa 

wszystkie obawy przed wy-
ruszeniem na tą fascynującą 
przygodę. Zjazd na linie przy 

prędkości maks. 60km/h, 
nad otaczającą nas dziką 
przyrodą, oglądając najbar-

dziej atrakcyjne krajobrazy, 
daje nam poczucie zdobyw-
ców otaczającej nas dżungli. 

Canopy Adventure Tour sta-
nowi teraz jedną z głównych 
atrakcji parków rozrywki i ekoturystyki na całym świecie, skierowaną na aktywność całych rodzin. Oferujemy dwie tury/pory do wyboru: poranną lub popołu-

dniową. Zapewniony jest dojazd do/z hotelu (truck safari) w rejonie Punta Cana, przekąski i napoje.
Do wyboru dwa programy:
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Wędkowanie pełnomorskie
Wyprawa specjalistyczną łodzią do połowu ryb na pełny ocean, na tak zwany „trolling”. Przy odrobinie szczęścia, możemy złapać białego czy błękitnego mar-
lina, barakudę lub doradę. Szczegóły na www.tropicalsun.pl i u reprezentantów Tropical Sun Tours. W rejonie Punta Cana, Bavaro, Cabeza de Toro i Uvero 
Alto odbiór bezpłatny bezpośrednio z hotelu jest wliczony w cenę i realizowany jest przez pracowników firmy, która organizuje tę atrakcję. W przypadku 
innych regionów prosimy o kontakt w celu podania dopłaty za transport do Punta Cana.

Wycieczka półdniowa lub całodniowa

P o ł u d n i o w o - w s c h o d n i a 
część Dominikany jest bar-
dzo atrakcyjnym miejscem 
do podziwiana podwodnego 

świata. Zarówno w regionie 
Punta Cana jak i Bayahibe 
rafy koralowe oraz morska 
fauna i flora stale przyciągają 

coraz więcej osób chcących 
podziwiać te cuda natury. 
Organizujemy nurkowania 

z doświadczonymi polski-
mi instruktorami zarówno 
dla osób początkujących 

jak i   zaawansowanych nur-
ków. Profesjonalna baza 
nurkowa, która od wielu lat 

działa w Dominikanie gwa-
rantuje sprawdzone miejsca 
m.in. w   okolicy Cabeza de 

Toro, w Bayahibe, przy wyspie 
Catalina oraz Saona. W  cza-
sie wypraw uczestnikom 

mogą także towarzyszyć oso-
by, które nie nurkują ale chcą 
podglądać życie podwodne 

z maską i rurką. Dla tych któ-
rzy chcieliby zgłębić tajniki 
nurkowania i uzyskać certyfi-

kat organizujemy kursy PADI 
zarówno OWD jak i AWD.
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Wyprawy nurkowe

Polski instruktor

P o ł u d n i o w o - w s c h o d n i a 
część Dominikany jest bar-
dzo atrakcyjnym miejscem 
do podziwiana podwodnego 

świata. Zarówno w regionie 
Punta Cana jak i Bayahibe 
rafy koralowe oraz morska 
fauna i flora stale przyciągają 

coraz więcej osób chcących 
podziwiać te cuda natury. 
Organizujemy nurkowania 

z doświadczonymi polski-
mi instruktorami zarówno 
dla osób początkujących 

jak i   zaawansowanych nur-
ków. Profesjonalna baza 
nurkowa, która od wielu lat 

działa w Dominikanie gwa-
rantuje sprawdzone miejsca 
m.in. w   okolicy Cabeza de 

Toro, w Bayahibe, przy wyspie 
Catalina oraz Saona. W  cza-
sie wypraw uczestnikom 

mogą także towarzyszyć oso-
by, które nie nurkują ale chcą 
podglądać życie podwodne 

z maską i rurką. Dla tych któ-
rzy chcieliby zgłębić tajniki 
nurkowania i uzyskać certyfi-

kat organizujemy kursy PADI 
zarówno OWD jak i AWD.
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Coco Bongo show and disco
Coco Bongo – jedna z najciekawszych atrakcji nocnego życia w Punta Cana. Coco bongo to nie klasyczna dyskoteka, to przede wszystkim show - spektakl, 
gdzie dobra muzyka i taniec przeplatane są kilkunastominutowymi występami akrobatów i artystów. Niesamowita gra świateł i laserów przyciąga fanów 
dobrej zabawy. W budynku zbudowanym na kształt Koloseum, poza biletem wstępu nie musimy się martwić innymi wydatkami. Szczegółowy program i wa-
rianty cenowe na www.tropicalsun.pl i u reprezentantów Tropical Sun Tours.

Napoje i drinki alkoholowe są wliczone w cenę biletu

Atrakcja dla osób aktywnych 
o średnim stopniu trudno-
ści, dzieci wyłącznie powyżej 
10 roku życia. Po śniadaniu 

na Ranchu Capote uczestnicy 
przebierają się w specjalne 
kombinezony, buty gumowe, 
uprzęże i kaski z latarkami. 

Na początek półgodzinna 
jazda konno i piesze dotar-
cie do wejścia jaskini. Przy 

asekuracji doświadczonych 
przewodników i w pełnym 
osprzęcie zjazd po linie 20 

metrów w dół jaskini. Sama 
jaskinia to dwukilometrowy 
odcinek z wieloma niespo-

dziankami. Fantastyczne 
widoki, podziemne oczka 
wodne i podziemna rzeka 

nadają wyjątkowego klima-
tu temu miejscu. Po czasie 
spędzonym  w ciemnościach, 

wyjście z jaskini robi nie-
samowite wrażenie, które 
na długo pozostaje w pamię-

ci.
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Jaskinie Fun-Fun
Program obejmuje:  - odbiór bezpośrednio z hotelu
    - śniadanie na Rancho Capote
    - kombinezony i osprzęt (uczestnicy powinni być zaopatrzeni w skarpety, strój kąpielowy i ręczniki)
    - półgodzinna trasa konno do wejścia jaskini
    - zjazd po linie do jaskini
    - dwukilometrowy spacer jaskinią i spektakularne wyjście drugą stroną jaskini
    - powrót konno na rancho
    - dominikański obiad, napoje i piwo na rancho

Wycieczka całodniowa

Atrakcja dla osób aktywnych 
o średnim stopniu trudno-
ści, dzieci wyłącznie powyżej 
10 roku życia. Po śniadaniu 

na Ranchu Capote uczestnicy 
przebierają się w specjalne 
kombinezony, buty gumowe, 
uprzęże i kaski z latarkami. 

Na początek półgodzinna 
jazda konno i piesze dotar-
cie do wejścia jaskini. Przy 

asekuracji doświadczonych 
przewodników i w pełnym 
osprzęcie zjazd po linie 20 

metrów w dół jaskini. Sama 
jaskinia to dwukilometrowy 
odcinek z wieloma niespo-

dziankami. Fantastyczne 
widoki, podziemne oczka 
wodne i podziemna rzeka 

nadają wyjątkowego klima-
tu temu miejscu. Po czasie 
spędzonym  w ciemnościach, 

wyjście z jaskini robi nie-
samowite wrażenie, które 
na długo pozostaje w pamię-

ci.
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Helikoper - loty widokowe
Zapierające dech w piersiach widoki z lotu ptaka podczas lotu helikopterem.
Doznaj niesamowitych wrażeń podczas lotu widokowego helikopterem nad wybrzeżem Punta Cana. Turkusowa woda, biały piasek na plażach w Bavaro, 
Arena Gorda, Macao, Uvero Alto, Cabeza de Toro, usłanych palmami kokosowymi - wszystko to daje idylliczny obraz karaibskiego klimatu. Rajskie widoki 
pozostają w pamięci wszystkich, którzy widzieli to wszystko z lotu ptaka. Tropical Sun Tours jest autoryzowanym partnerem najbardziej znanej firmy reali-
zującej te niesamowite przeżycia.

Wycieczka półdniowa
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Foto sesje
Najwspanialsza pamiątka z Twoich karaibskich wakacji. Zapraszamy na sesje fotograficzne w niepowtarzalnej karaibskiej 
scenerii dzikich plaż i tropikalnej roślinności. Profesjonalni fotografowie pracują na wysokiej klasy sprzęcie. Polecamy sesje 
w strojach ślubnych i plażowych. Sesje rodzinne i dla dzieci w scenerii palm, na tle fal oceanu, pośród nabrzeżnych skał, wiszą-
cych nad wodą palm czy starej łodzi rybackiej. Wykonujemy również sesje na indywidualne zlecenie klienta.

Profesjonalizm
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Śluby w Dominikanie

Cywilne

Romantyczne.com to część firmy Tropical Sun Tours, zespół specjalistów, koordynatorów odpo-
wiedzialnych za spełnianie marzeń o romantycznych chwilach w DOMINIKANIE.
Koordynatorzy w Polsce i ich odpowiednicy w Dominikanie zadbają o serwis najwyższej jakości.

Ślub twoich marzeń Polski tłumacz i koordynator
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Cywilne Kościelne Symboliczne

Co możemy dla Was zrobić:

Zorganizujemy najpiękniejszą ceremonię ślubną na prywatnej karaibskiej plaży lub na rajskiej wyspie Saona. Nasze śluby mogą mieć charakter czysto sym-
boliczny lub zawierać część oficjalną, stając się pełnoprawnym ślubem cywilnym. Organizujemy również śluby w urokliwych Dominikańskich kościołach. 
Przygotowujemy zaręczyny, podróże poślubne szyte na miarę, a także sesje dla nowożeńców lub zakochanych par. Jeżeli chcesz aby Dominikana była jeszcze 
bardziej romantyczna to powierz nam zorganizowanie całości lub części Twojego pobytu w tym pięknym miejscu. Zdjęcia naszych par i ich opinie są najlep-
szym dowodem na to co możemy dla Was zrobić a przede wszystkim są gwarancją jakości i dbałości o szczegóły.



Dominikana wycieczki lokalne z polskimi przewodnikami

QuadyŚluby zip line Delfiny

Tropical Sun Tours S.R.L.
Avenida Alemania
Plaza Arenal Caribe local 5
Bavaro - Punta Cana
Republica Dominicana

Tropical Sun Tours Sp. z o.o.
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
Polska

WhatsApp FacebookViber


