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Dominikánska republika je naším posledným tohoročným expedičným cieľom. Vyberieme sa tam od 

25. 11. 2022 do 5. 12. 2022. Ostrov, ktorý je skutočným jantárom na rozmedzí Atlantického oceána a 

Karibského mora. Vykúpeme sa v nich do sýtosti a spoznáme tento najpestrejší región Karibskej 

oblasti s najvyšším vrchom ostrovnej Ameriky. Navštívime tri zo šestnástich národných parkov a 

objavíme koloniálny skvost Santo Domingo zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Po 

ostrove Haiti precestujeme takmer 1600 km a spoznáme ho ako máloktorý návštevník Dominikánskej 

republiky. Bonusom pre každého bude plavba po mori a šnorchlovanie v krásnych pobrežných vodách 

s nádhernými bielymi plážami. A možno sa naučíme aj tancovať merengue, rýchly a rytmický 

dominikánsky tanec, ochutnáme originálny nápoj „Mama Juana“ či jedlo v podobe národnej vlajky.  

ITINERÁR 

1. deň (25.11.) Odlet z Viedne v ranných hodinách, prestup v Paríži a let cez Atlantik. Prílet do 

Dominikánskej republiky, najznámejšieho letoviska Punta Cana na východe krajiny. Presun na hotel 

v Bavaro a podvečer sa už kúpeme v Karibiku a oddychujeme na pláži.  

2. deň (26.11.) Vyrážame na okruh Dominikánskou republikou, budeme striedať pláže s horami, 

mangrovy s dažďovými lesmi, pobrežie s vnútrozemím. Čaká nás pestrý program, všehochuť perly 

Karibiku. Z prímorského letoviska Bavaro sa vyberáme severovýchodným pobrežím ostrova k 

Národnému parku Los Haitites, ktorý je príkladom krasového zázraku v Karibiku. Je popretkávaný 

ponormi, jaskyňami, vápencovými útesmi, priepasťami a dvíha sa v krasových náhorných plošinách. V 

niektorých jaskyniach sa zachovali primitívne rytiny a petroglyfy pôvodných obyvateľov kmeňa 

Tainov. V pobrežných častiach a na terasách a nivách riek ho pokrývajú mangrovové porasty. 

Prekrásne pláže sú väčšinou prístupné len na člnoch. Nazrieme do podzemia, do mangrovov, 

obídeme skaliská vyrastajúce z mora i okúpeme sa. Odtiaľ vyrazíme na polostrov Samana krížom cez 

záliv Bahia de Samana známym pozorovaním veľrýb. Možno budeme mať šťastie a nejaké uvidíme. 

Polostrov Samana je hornatý výbežok pevniny s krásnymi plážami a bujnou vegetáciou. V mestečku 

Samana sa prejdeme dlhým mólom spájajúcim ostrovčeky a farebnou domovou zástavbou. Na 

polostrove nesmieme obísť jednu z top pláži krajiny – Playa Rincon. Nocľah v meste Las Terrenas, 

príjemnom menšom letovisku s hotelom na pláži.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. deň (27.11.) - 4. deň (28.11.) 

Presúvame sa na severné tzv. „Strieborné pobrežie“, ktoré dostalo svoje pomenovanie ešte 

z kolumbovských čias. Práve severné pobrežie Dominikánskej republiky bolo prvé na americkom 

svetadiely,  kde vkročila noha Európanov – Krištofa Kolumba a jeho posádky, v roku 1942. Už Krištof 

mal so severným pobrežím veľké plány a dnes je jednou z najrozvinutejších častí krajiny, s najlepšími 

a najpestrejšími plážami, špičkovo vybudovaným cestovným ruchom, výbornou dostupnosťou. 

Pobrežný pás dlhý 300 km je z juhu ohraničený pohorím Severné Kordillery (tu nazývané Cordillera 

Septentrional), ktoré vytvára dokonalú prírodnú kulisu spojenia mora a hôr. Aj preto je to jedno 

z najvyhľadávanejších turistických miest v Karibiku. Na pobreží spája najdôležitejšie sídla významná 

pobrežná tepna, ktorou si prejdeme a spoznáme všetko, čo toto pobrežie ponúka – pláže, mestá, 

prírodné i kultúrne atrakcie (jaskyne, vodopády, múzeum jantáru). Navštívime najväčšie mesto 

oblasti Puerto Plata, s typicky dominikánskou atmosférou a množstvom cenných historických 

architektonických pamiatok – pevnosť San Felipe, viktoriánske domy v Starom meste či katedrálu na 

centrálnom námestí. Prejdeme sa obľúbenou a vychýrenou promenádou Malecón. Najkrajší výhľad 

na mesto, Atlantik a Kordillery sa nám naskytne z hory Mount Isabela de Torres, kam sa vyvezieme 

lanovkou. V okolí navštívime aj kakaovníkovú plantáž s výrobňou lahodnej čokolády.  

Nocľah v letovisku Cabarete, s kozmopolitnou atmosférou a širokou ponukou vodných športov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. deň (29.11.) 

Ráno sa rozlúčime s Atlantickým oceánom a zamierime na juh. Tento deň bude patriť najmä horám, 

smerujeme do vnútrozemia ostrova a zájdeme až do srdca Centrálnych Kordiller. Po horúcich plážach 

prichádza príjemné osvieženie v podobe horskej klímy. Prvou zastávkou bude mesto Santiago 

v doline Cibao, ktoré je spájané predovšetkým s pestovaním tabaku. Tu navštívime jednu 

z najznámejších svetových značiek na výrobu  preslávených dominikánskych cigár. K cigarám patrí aj 

dobrý rum a teda neobídeme ani výrobňu rumu. Rumy z Dominikánskej republiky patria k tým 

najlepším na svete. Pozrieme a oboznámime sa s procesom výroby oboch týchto lukratívnych 

obchodných artiklov. Obed si doprajeme v kultovej reštaurácii v korunách stromov s delikátnou 

dominikánskou kuchyňou.  Ďalšou zastávkou bude oblasť Jarabacoa, kde nás čaká prechod horskou 

dolinou rieky Jimeona cez tri visuté drevené chodníky ponad rieku až k vodopádu Salto de Jimeona. 

Keď bude optimálny stav vody, hádam sa nám tam podarí aj osviežiť. Pri príjazde do mesta Constanza 

sa zastavíme na vyhliadke, ktorá ponúka krásny pohľad do horského údolia, pre istou aj s nápisom 

mesta, aby sme sa pri spomienkach nepomýlili . Vystúpime k monumentu Divino Niňo 

a rozhliadneme sa po štítoch Centrálnych Kordiller s najvyšším vrchom ostrovného Karibiku Pico 

Duarte (3087 m). Noc v mestečku Constanza, v horskom údolí, obklopenom horami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. deň (30.11.) - 7. deň (1.12.) 

Vyrazíme smerom na juh a juhozápad krajiny. Doobeda sa budeme kochať rozmanitou prírodou, 

malebnými horskými cestami, dravými riekami, azúrovo modrými jazerami a prekrásnymi plážami. 

Cieľom ale bude hlavné mesto Santo Domingo (Svätý Dominik), ktoré je najstarším Európanmi trvalo 

osídleným mestom v Novom svete (Amerike). Založené bolo už v roku 1496. Mesto oplýva viacerými 

historickými prvenstvami. Bola v ňom založená prvá katedrála, prvý hrad, prvá pevnosť, prvá 

univerzita a i. Je najľudnatejším sídlom Karibskej oblasti s takmer 3 mil. obyvateľov. Centrálna časť 

Santa Dominga – Zona Colonial - bola v roku 1990 zapísaná do Zoznamu kultúrneho dedičstva 

UNESCO, čo si v plnej miere zaslúži. V hlavnom meste i jeho okolí sa sústreďuje tretina obyvateľstva 

Dominikánskej republiky a väčšina priemyslu, bankovníctva, školstva, kultúry či športu.  

V Zone Colonial si pozrieme najstaršiu katedrálu v Amerike Catedral Primada de America (Nuestra 

Senora de la Encarnación), námestie so sochou Krištofa Kolumba v Parque Colón, rezidencie 



kolonizátorov, historické budovy, kostoly a ulice vykladané dlažobnými kockami a lemované 

obchodmi, kaviarňami, reštauráciami. Pozornosť si zaslúži aj nezvyčajný pamätník Faro a Colon. 

Vyrazíme dokonca aj do Národného parku priamo v meste – Tres Ojos (Tri oči) – súbor krasových 

útvarov, jaskýň a jazierok s azúrovo modrou vodou. Santo Domingo je rušné mesto plné ruchu, 

zvukov a vôní. Nevynecháme príležitosť vypočuť si rytmy merengue a ochutnať pestrú gastro ponuku 

s ochutnávkou rumov. Nocľah v hoteli priamo v centre Zona Colonial ( 2 noci).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. deň (2.12.)  

Opúšťame „La Capital“  a vraciame sa na východ ostrova pobrežnou trasou, na ktorej míňame zopár 

mestečiek a plantáže cukrovej trstiny. Cestou nás ale ešte čaká pár zaujímavých lokalít. 

V priemyselnom meste La Romana vznikla v roku 1976 replika historického stredomorského sídla – 

Altos de Chavón. Je to originálna a výborne udržiavaná turistická zaujímavosť na východe krajiny. 

Navštevujú ju väčšinou turisti z blízkych rezortov a Santa Dominga, aby sa virtuálne premiestnili 

v čase a priestore (fakultatívne). Na jej amfiteátri spieval aj Frank Sinatra. Osobitým národným 

parkom, ktorý navštívime v tejto časti krajiny, je Cueva de las Maravillas (Jaskyňa zázrakov) -  

pozoruhodný veľkolepým jaskynným komplexom s početnými petroglyfmi (cca 500). Výstižne 

zobrazujú najmä miestne živočíchy. V areáli navyše žijú desiatky leguánov. Na záver sa presunieme do 

našej poslednej destinácie – Punta Cana/Bavaro letoviska. Tu strávime zvyšok času pred odletom 

domov. Čaká nás oddych na bielych plážach lemovaných kokosovými palmami a tyrkysovou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. deň (3.12.)  

Voľný nikým a ničím nerušený program vo vychytených letoviskách Punta Cana/ Bavaro – kúpanie, 

slnenie, vodné športy, prechádzky, párty ... V prípade záujmu fakultatívne návšteva okolitých atrakcií 

ako napr. Ojos Indigenas Reserva Ecologica, Hoyo Azul, ostrov Sanoa a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. deň (4.12) Ešte celý deň môžeme stráviť na pláži. Odlet vo večerných hodinách z Punta Cana. 

11. deň (5.12) Prílet do Európy, letisko Schwechat Viedeň. Príchod domov .  

* Zmena programu vyhradená. Ak čas dovolí, zaradíme ďalšie lokality, DR je nesmierne pestrá.  



PODMIENKY ÚČASTI  

Záväzné prihlášky: vyplniť registračný  formulár.  

Prihlasovanie sa uzatvára 15. 9. 2022 

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii Dominikánska republika 22 

Po uzatvorení prihlasovania dostanete mailom potvrdenie o Vašom zaradení na výjazd a 

pokyny k platbe. Do 7 dní od zaradenia je potrebné uhradiť zálohovú platbu.  

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU 

 

Cena: 1 780 EUR/ osoba  

 

V cene je: 

• Doprava: medzinárodná letenka so všetkými poplatkami, plavba trajektom/člnom, 

súkromný autobus  

• Ubytovanie: ubytovanie na 9 nocí v kvalitných 3*/4* hoteloch  

• Strava: raňajky na väčšine ubytovaní (6x) 

• Atrakcie: vstupy do všetkých národných parkov, vybrané atrakcie podľa programu, 

lokálni sprievodcovia 

 

V cene nie je: 

• poplatok za vstupné víza (10 USD), cestovné poistenie, zvyšok stravovania a nápoje, 

iné aktivity mimo programu/fakultatívne, iné mimoriadne cesty taxíkmi/verejnou dopravou, 

sprepitné pre sprievodcov, doprava na a z letiska Viedeň 

 

Organizátori a odborní garanti   Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com, 0905 211 017 

Ladislav Tolmáči 

Anna Tolmáči 

   

 
WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície Regionálky  

         GeografickeExkurzie&Expedicie 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLlt8vFdN6ecrsKMKcFYsIh7WayZ5y5WAhjgwj0xjRk7QBIQ/viewform
http://www.regionalnageografia.sk/
https://www.facebook.com/GeografickeExkurzieaExpedicie/
https://www.instagram.com/geografickeexkurzieaexpedicie/

