
 

 

10ήμερο 3 ΔΕΚ – 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑLL INCLUSIVE! 

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις έως 30/9. 

 

 

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ – Ταξίδι στο  COVID FREE ΝΗΣΙ του 
Survivor για όλους εμάς που χάσαμε το καλοκαίρι! 

Το τροπικό νησί "Ισπανιόλα" κατά τον Κολόμβο, έγινε γνωστό από το "Survivor" και 
πρεσβεύει επάξια τις ομορφιές της Καραΐβικής! 

O Χριστόφοροε Κολόμβος έστειλε τους πρώτους Ευρωπαίους κατοίκους το 1496. Από 
τότε όλοι όσοι επισκέπτονται τον εξωτικό αυτό παράδεισο έχουν να πουν τα 
καλύτερα! 

Αμμουδερές παραλίες, με δάση από φοίνικες και ανάμεσα τους υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία, που η φιλοξενία τους θάθελες να κρατήσει για πάντα. Καλόκαρδοι 
κάτοικοι, φθηνές ανοιχτές αγορές και τοπικές νοστιμιές που δεν το βάζει ο νους. Μα 
αυτό που αγγίζει όλους μας στην Δομινικανή Δημοκρατία (Άγιος Δομίνικος για τους 
περισσότερους), είναι η αίσθηση της γαλήνης και ηρεμίας που αποπνέει η ζωή στο 
νησί. Είναι η εμπειρία του να τα αφήνεις όλα πίσω σου και να ζεις σαν να γεννήθηκες 
ξανά… 

Όπως κι αν θέλετε τις διακοπές σας, η εμπειρία στο νησί του Survvor είναι άπαιχτη! 



 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΧΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της 

Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Σε 

συνεννόηση με τον συνεργάτη του γραφείου μας στη Μαδρίτη, αξιοποιήστε τον 

ελεύθερο χρόνο σας για μια πρώτη γνωριμία με την “ Άλλη Μαδρίτη” 

(Στάδιο S. Bernabeu, σταθμός Atocha, Μνημείο Debod, Πάρκο Ρετίρο κ.α.) 

Διανυκτέρευση. 

 

2η - 9ημέρα ΜΑΔΡΙΤΗ – ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 

Άφιξη και μεταφορά στην υπέροχη παραλία Πούντα Κάνα, όπου βρίσκεται το 

ξενοδοχείο επιλογής σας, πάντα all inclusive αι κάθε πρωί δραστηριότητες με ομάδα 

ατόμων. 

Eλεύθερες μέρες για να απολαύσετε τις παραλίες του Δομίνικου, να γνωρίσετε τους 

κατοίκους, τις αγορές τους, ή να ακολουθήσετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές 

μας. Κάθε βράδυ, απολαύσετε το δωρεάν κοκτέιλ σας με ένα από τα θεάματα που 

προσφέρει το ξενοδοχείο. 

 

9η - 10η ημέρα ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ  ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΧΑΝΙΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο  της Πούντα Κάνα και αναχώρηση για την Μαδρίτη. 

Αφιξη στην Μαδρίτη την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε με πτήση για το Ηράκλειο/Χανιά 

μέσω Αθηνών. 



 
 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν: 

 Aεροπορικά εισιτήρια Aegean HΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΑΔΡΙΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ή ΧΑΝΙΑ-
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΧΑΝΙΑ με χειραποσκευή.  

 Αεροπορικά εισιτήρια με τσάρτερ πτήσεις ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ - 
ΜΑΔΡΙΤΗ με 1 βαλίτσα έως 23 κιλά συν χειραποσκευή. 

 4 Μεταφορές αεροδρόμια-ξενοδοχεία-αεροδρόμια 

 1 διανυκτέρευση Δώρο στο ξενοδοχείο MARRIOTT AUDITORIUM 4* με πρωινό 
μπουφέ στην Μαδρίτη (150μ από το μετρό, με 2€ εισιτήριο είστε στο κέντρο 
της Μαδρίτης) 

 7 διανυκτερεύσεις all inclusive στο ξενοδοχείο Grand Sirenis P.Cana Res.Αqua 
Park & Casino 5* (με όλα τα γεύματα, σνακ, ποτά αλκοολούχα ή μη σε όλη την 
διάρκεια της ημέρας, ημερήσιες δραστηριότητες, καθημερινή πρωινή και 
βραδινή ψυχαγωγία – σόου).  

 Ταξιδιωτική ασφάλεια και επί πλέον ιδιωτική ασφάλιση Interamerican. 

 Έμπειρη Ελληνίδα Αρχηγό – Συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας, 
από Ελλάδα. 

 ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ: 1198€ 

Οι πτήσεις σας : 

3/12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ   08:30 – 09:20  

3/12 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 13:05 – 15:50 (διαμονή Δωρεάν στην Μαδρίτη) 

4/12 ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 14:15 – 18:30 

11/12 ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 20:20 – 09:25 (άφιξη στην Μαδρίτη την επομένη)  

12/12 ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:40 - 21:10 

12/12 ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22:15 - 23:05 



 
 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων από Ηράκλειο προς Μαδρίτη και από Μαδρίτη προς 
Δομίνικο και κυβερνητικοί φόροι και Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων στο 
σύνολό τους  375€/άτομο. 

 Βαλίτσα για τις 4 πτήσεις της Aegean +100€/άτομο. 

 Προαιρετικές διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη +59€ ανά άτομο. 

 Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο, όπως εκδρομές και ξεναγήσεις. 

 Είσοδοι στα αξιοθέατα. 
 

Για κρατήσεις απαιτούνται : 

Διαβατήριο, εμβολιασμός και προκαταβολή 500€/άτομο για να αγοραστούν τα εισιτήρια της 

Aegean, να δοθεί προκαταβολή για το πακέτο του Δομίνικου και να κλειδώσει η τιμή. 

Αλλαγές : Στην Aegean μπορεί να γίνει αλλαγή στις ημ/νίες χωρίς πρόστιμο αν πάρετε τα 

εισιτήρια με βαλίτσα. Θα πληρώσετε μόνο διαφορά ναύλου αν υπάρχει. Εάν αλλάξετε την 

ημερομηνία κράτησης του πακέτου από Μαδρίτη 21μέρες πριν την αναχώρηση δεν έχετε 

καθόλου ακυρωτικά. Αν συμβεί κάτι τελευταία στιγμή, η Δωρεάν ασφάλιση Interamerican 

σας πληρώνει έως 1000€/άτομο. Ζητήστε μας τις αναλυτικές καλύψεις. 

Για καλύψεις covid στην Μαδρίτη μπορείτε να έχετε την κάρτα υγείας από τον ασφαλιστικό 

σας φορέα. Για τον Δομίνικο η επι πλέον ασφάλιση covid κοστίζει 38€ και μπορεί να γίνει και 

7 μέρες πριν την αναχώρηση. 



 

 

 

Ολοήμερες Εκδρομές από την Πούντα Κάνα 

NΗΣΙ «ΣΑΟΝΑ» «ΜΠΛΕ ΛΙΜΝΗ» 

 

Διάρκεια : 12 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : στις 06:00 

Διεξάγεται : ημερησίως αν ο καιρός το επιτρέπει 



 
Διαδρομή με πούλμαν και μετά με καταμαράν (45 λεπτά), μεζέδες και ποτά επάνω 
στο καταμαράν, ελεύθερη ώρα για κολύμπι και snorkelling. Μεσημεριανό εκεί. 

 

JUANILLO VIP 

Διάρκεια : 7 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : στις 07:20 

Διεξάγεται : ημερησίως αν ο καιρός το επιτρέπει 

Mε πούλμαν έως την περιοχή Cap Cana, μετά επιβίβαση σε καταμαράν για το beach 
Club Private, μια καταπληκτική παραλία με κατάλευκη άμμο. Εκεί θα υπάρχει 
εξαιρετικό μεσημεριανό με ψαρομεζέδες και κοκτέϊλς και μπορείτε μετά να 
χαλαρώσετε στην αμμουδιά και να κολυμπήσετε στα πεντακάθαρα, ήρεμα και 
τυρκουάζ νερά. 



 

 

Σάντο Ντομίνγκο (η πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημ.) 

Διάρκεια : 12 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : στις 06:00 

Εξερευνήστε τα σοκάκια και τους κεντρικούς δρόμους της Πρωτεύουσας της 
Δομ.Δημ. τις αυλές που βρίσκονται πίσω από τα σπίτια, θαυμάστε την αποικιακή 
αρχιτεκτονική την Μητρόπολη και τα ιστορικά μνημεία. Όλα τα σπουδαιότερα 
μνημεία της Αποικιακής Ζώνης. Γεύμα στην περιοχή με τις υπόγειες σπηλιές με 
τυρκουάζ νερά  «τρες όχος» (τρία μάτια). Μεσημεριανό γεύμα. Ελεύθερη ώρα για 
φωτό και ψώνια. 

Επιστροφή με πούλμαν στο ξενοδοχείο σας στην Πούντα Κάνα. 

  



 

 

CATALINA VIP 

Διάρκεια : 12 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : στις 06:00 

Επίσκεψη στο χωριό Αλτος ντε Σαβόν κατασκευασμένο στα πρότυπα ενός 
Μεσογειακού χωριού του 16ου αιώνα. H κατασκευή του οποίου έγινε από τα στούντιο 
της Paramount για κινηματογραφικούς λόγους και μετά αξιοποιήθηκε από το 
κράτος.εκτός από τα σπίτια, μαγαζιά διαθέτει αρχαιολογικό μουσείο και αμφιθέατρο 
5000 θέσεων! Και Μητρόπολη.Στην συνέχεια με καταμαράν θα μεταφερθούμε στο 
νησί Καταλίνα (Serena Key) όπου υπάρχει Εθνικό πάρκο και θα έχετε χρόνο για 
κολύμπι και σνόρκελινγκ. Μεσημεριανό επάνω στο Καταμαράν. 



 

 

Xερσόνησος Σαμανά Εδώ έμειναν οι ομάδες του Survivor. Zήστε κι εσείς την 
εμπειρία, έστω για μα μέρα... 

Διάρκεια : 12 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : στις 05:45 

Εκδρομή στην Πλάγια Ρινκόν και στο Κάβο λεβαντάδο (φωτό πιο πάνω) κολύμπι 
στους καταρράκτες επίσκεψη σε ράντσο και ιππασία και μετά με καταμαράν στην 
εξωτική παραλία που βλέπετε πιο πάνω. Μεσημεριανό εκεί και επιστροφή. 



 

  

Buggys double (2 άτομα) 

Διάρκεια : 4 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : όποτε συμφωνηθεί 

Μεταφορά από το ξενοδοχείο με φορτηγάκια στο Fun Park, επιβίβαση στα μπιτς 
μπάγκις και βόλτα στην περιοχή Μακάο. Επίσκεψη σε παραδοσιακά χωριουδάκια, σε 
φυτείες καπνού, παίρνοντας κανονική εμπειρία της ντόπιας ζωής. 



 

 

Εξερεύνηση & κολύμπι με τα Δελφίνια 

Διάρκεια : 5 ώρες 

Έναρξη από το ξενοδοχείο διαμονής : όποτε συμφωνηθεί 

Περιλαμβάνει είσοδο στο πάρκο δελφινιών, σόου από τα δελφίνια και τους 
θαλάσσιους λέοντες και κολύμπι με τα δελφίνια για 40 λεπτά περίπου. Τα παιδιά 
κολυμπούν μαζί με τους γονείς δωρεάν 

 


