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Punta Cana

Roteiro
1° Dia - Brasil / Punta Cana
Saída do Brasil com destino a Punta Cana. Chegada no aeroporto de Punta Cana, traslado para o
hotel. Noite Livre. Sugestão conhecer a infraestrutura do hotel e os tentadores restaurantes que a
ilha proporciona. Aproveite para entrar no clima dos sons e ritmos caribenhos como Salsa,
Merengue e Jazz latino.
2° Dia – Punta Cana
Sugestão são os passeios em barcos com fundo de cristal para observação da vida marinha ou
uma aventura em botes infláveis. À disposição do turista estão ainda serviços de jet-ski, caiaque,
windsurf e passeios em veleiros. Para os dispostos e sortudos fazer uma visita no Tower Princess
Cassino é um excelente programa.
3° Dia - Punta Cana
Sugestão esbaldar-se nas lindíssimas praias de areias finas e do mar azul turquesa que a ilha
oferece. A tarde aproveite para conhecer o Manatí Park, que é um parque temático com
minizoológico, com apresentações de cavalos, leões marinhos e outros animais.
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4° Dia – Punta Cana
A sugestão é fazer um passeio a Ilha Saona (30 minutos de Punta Cana), o Parque Nacional do
Leste é uma reserva natural que tem diversos exemplares da fauna e da flora local com risco de
extinção (são mais ou menos 100 espécies de pássaros, tartarugas marinhas, pelicanos,
golfinhos, peixes voadores e outras espécies.). A beleza do local é surpreendente, com praias de
areias brancas, águas turquesas e com belíssima vegetação, tem ar de “paraíso na terra”. O
passeio é feito com lancha na ida e retorno feito em Catamaran, com tempo de parada na Ilha
Saona para desfrutar um excelente almoço com bebidas inclusas.
5° Dia – Punta Cana
Sugestão de passeio em La Romana onde é imperdível o mergulho com a prática de snorkel, onde
pode ser vista a abundante vida marinha local. Podem ser vistos peixes, tartarugas, baleias e
também tubarões.
6° Dia - Punta Cana
Sugestão para os mais experientes e aventureiros, ainda em La Romana, mais precisamente em
Bayahibe existem dois barcos naufragados, o Saint George e o Embassy, perfeitos para a
prática do mergulho. Sugestão que vale também para a Costa Norte (Sosúa) e para Costa Sul
(Boca Chica).
7° Dia – Punta Cana
Aproveite para desfrutar da estrutura do hotel.
8° Dia – Punta Cana
Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
Inclui:
* Passagem aérea São Paulo/ Punta Cana/ São Paulo
* Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto
* 07 noites de hospedagem em Punta Cana com sistema tudo incluído
Informações: para entrar na República Dominicana é necessário a tarjeta de turismo, comprada no
aeroporto (U$ 20,00 por pessoa).
HOTÉIS
BARCELO
DOMINICAN
BEACH 3*
Janeiro, Fevereiro

DUPLO

TRIPLO

REGIME

3190

3115

ALL INCLUSIVE
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Março, Abril, Maio

2280

2169

Junho

1850

1820

BARCELO PUNTA CANA 4*
Janeiro, Fevereiro
3190
Março, Abril, Maio
2405
Junho
1990

3155
2170
1880

ALL INCLUSIVE

VIK ARENA BLANCA 4*
Janeiro, Fevereiro
3500
Março, Abril, Maio
2530

3390
2410

ALL INCLUSIVE

Junho

1880

IBEROSTAR DOMINICANA 4*
Janeiro, Fevereiro
3515
Março, Abril, Maio
2455
Junho

2050

HARD ROCK PUNTA CANA 5*
Janeiro, Fevereiro
4460
Março, Abril, Maio
3159
Junho

2835

1810

3459
2249

ALL INCLUSIVE

1988

4395
3089

ALL INCLUSIVE

2785

*Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos a disponibilidade de lugares e a alterações
sem prévio aviso. Não inclui taxas de embarque.
* Preços válidos até junho de 2018, exceto feriados, sob consulta .
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