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ארץ . תהדומיניקאניהרפובליקה " יושבת"חופי תכלת וחולות של זהב , בלב אי קריבי עטור דקלי קוקוס

המנוגנת בה מקפיצה " מרנגה"ארץ שה, ארץ שתושביה צבעוניים ומיוחדים, שפניה רבים מספור

  .תהדומיניקאניכזאת היא הרפובליקה . וסוחפת חושים

שנה בגילוייה של  500החלו המתיישבים הספרדים מלפני  מקום בו, תהדומיניקאנירפובליקה ה

עדיין שהמקומיים  , עוד לא קולקל בידי המוני תייריםשנופש  יעדהינה  בהתנחלות ובהתיישבות, אמריקה

  .תהדומיניקאניזהו הקסם של הרפובליקה , לא ממש יודעים אנגלית

בין אם אתם מחפשים  .רהיבי עיןומפלים משוצפים נהרות , מרשימיםהרכסי הרים , ותהלגנהחופים 

  .לרפובליקה הדומיניקנית יש הרבה מה להציע, לנוח או פעילויות המגבירות את האדרנלין, מסיבות
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    מסלול המסע
  

  סנטו דומינגו  –מדריד  - אביב -תל, 1יום 
  .קבלת פנים בשדה התעופה והעברה לבית המלון .הגעה לסנטו דומינגו בטיסה

  .במסעדהארוחת ערב יקה של סנטו דומניגו סיור בעיר העת
  בסנטו דומינגו: לינה 

  
   פורטו פלטה – Jarabacoaרפטינג  –סנטו דומינגו , 2יום 

פסגת הרי קורדיליירה . העובר כשדרה אורכית לאורך המדינה רכס הררילאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה ל
ההרים ). יבור מלחמת העצמאות הדומיניקאניתש ג"ע" (דוארטה"פיקו , ושיאה 'מ 3,100מתנשאת לגובה של 

הוא  המיוחד ברכס .במפלים ובכפרים חקלאיים קטנים, בנהרות שוצפים ונחלים, עבותים עטורים ביערות
בלב כפרים אותנטיים וליד עמקים , נשימה על פני נופים עוצרינחלוף  .תיירות אתגרית המתקיימת פה

הגדולה נקראת  עיר המחוז.  אינם משים לרגע מן העין ערכמובן שנופי הי. ובהם שדות ומטעים קטנים
  . מרפטינג חוויתי בנהר כולל ארוחת צהרים נהנה עם ההגעה לחווה  . הרבקואה

  ... ועודקזינו מסעדות  , ברים , דיסקו: בלילה נצא לבלות בעיר 
  מלון על בסיס הכל כלול  פורטו פלטה: לינה 

  
   ונגל'בריכות טורקיז בלב הג,  םגואה מפלי'הליכה בקניון דמהג, 3יום 
. קסדות וחגורות הצלה : עם ההגעה נקבל ציוד. חוויה אתגרית,  Damajaguaשל המפלים  27 –ב מרתקיום 

, נחליק במגלשות טבעיות לתוך מים צלולים. נצא בהליכה רגלית בלב היער ונתרשם מהחי והצומח של האזור
  .ם חזרה לפורטו פלטהבשעות אחר הצהריי. חוויה בלתי נשכחת בהחלט

  מלון על בסיס הכל כלול  טו פלטהרפו: לינה 
  

  באגי וסטלבט במלון /  טרקטורוניםטיול חצי יום , 4יום 
דרך פוארטו פלטה והחוף ות פייבדרכי העפר יפבאגי / על גבי טרקטורונים חר ארוחת הבוקר נצא לסיור לא

בתום הפעילות חזרה לבית המלון . ניקנים והאיטייםור בכפרים דומיביק. בדרך יערות ומטעי קני סוכר, הזהב
  .אחר הצהרים חופשי למנוחה. לארוחת צהריים

 מלון על בסיס הכל כלול  טו פלטהרפו: לינה 
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  סמנה  –פורטו פלטה , 5יום 
הדרך רצופת כפרי דייגים עיירות פסטורליות , בצהרים נסיעה בדרך יפהפייה למפרץ סמנה. בוקר חופשי

עצי קוקוס שמרומי הרכסים נראים כמו שטיחים מצוירים בצבעים  יהדרך עוברת לצד מיליונ. מדהימים וחופים
אחת משמורות הטבע  –בשעות אחר הצהרים  נגיע לעיירה סמנה הנמצאת בלב שמורת לוס איטיסס . עזים

  .תבה צולמה סידרת הטלוויזיה הישרדו –היפות ברפובליקה ובמרכז אמריקה 
  ון על בסיס הכל כלולמל סמנה: לינה 

  
  שמורת לוס האיטיסיס   –מפרץ סמנה , 6יום 

שמורת ליציאה לשייט לאחר ארוחת בוקר התארגנות ויציאה לשייט לצפות על לוויתנים ולאחר מכן נמשיך 
, באי הציפורים נבקר  במהלך השייט, נמשיך בשייט באחד המפרצים הקסומים בעולם.  Los Haitisesהטבע 

 Cayoהמשך שייט לאי . יאל ונשוט בין האים קסומים ואף נחדור לאזור מונגרובים בין האייםסן גברמערת ב
Levantado  בשעות אחר הצהריים המאוחרות חזרה .  ורחצה במימי הים הקריבי, ארוחת צהריים על האי

  .למלון
  מלון על בסיס הכל כלול 

  
  פעילות במסגרת בית המלון –יום חופשי , 7יום 

  הכל כלול מלון על בסיס 
  
  

  טיסה חזרה   -סנטו דומינגו   –מפרץ סמנה , 8יום 
  . נסיעה מסמנה לשדה התעופה וטיסה חזרה ארצה
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  )לא כולל טיסות( 0062$ - חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
  

   םים  ספציפיילקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכ
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי )נמל ודלק

  1400$החל מ   דלתא /יונייטד /איר פרנס/איר אירופהטיסות בחברת  
  

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, תנות בשל אילוצי זמניםמסלול הטיול עלול להש 
 . המדריך בשטח

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

  
  :מועדי יציאה מומלצים

 דצמבר ועד אפרילמחודש   
  

  מחיר המסע כולל 
  כוכבים  5 בתי מלון  �
 בפורטו פלטה ובסמנה על בסיס פנסיון מלא: כלכלה  �
  ארוחות צהרים  4 �
 נהג בימי הסיורים והטיולים/ מדריך  �
 תיירים ממוזג מיניבוס העברות וסיורים ב �
 ופעילויות כמפורט  כניסות לאתרים �
  נהג מקומי צמוד - מדריך �
  

  ינו כוללהמחיר א
 טיסות  �
 ימים  5השכרת רכב ל  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 תשר לנותני השירותים �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
 

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,עלההמוזכרים מ
  

  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /ייעוץ ול

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, ל הנדרש בטיולהכוללים את כאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, ויעוץ תכנוןכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


