
Altos de Chavon

Vom descoperi cele mai cunoscute 
locuri din La Romana in aceasta vizita

Vom începe turul ghidat al La Romana. Pentru a face acest lucru, 
ne vom îndrepta către Altos de Chavón, o replică a unui sat 
mediteranean situat în vârful unui deal.
Aici ne vom apropia de malurile râului Chavón, unde ne va 
aștepta o barcă cu care vom urmări cursul râului timp de 
aproximativ 40 de minute. Te vei îndrăgosti de priveliștile 
naturii din jur!
După plimbare cu barca pe râul Chavón, ne vom întoarce pe 
continent pentru un tur ghidat al Altos de Chavón. Vom intra 
în amfiteatrul roman, în care au concertat mulți artiști 
internaționali, și vom descoperi grădinile și magazinele 
fermecătoare ale acestui oraș pitoresc.
Apoi, ne vom întoarce în autobuz pentru a continua turul ghidat al 
unei fabrici de tutun. Acolo vom afla cum se face unul dintre cele mai 
cunoscute produse ale țării din Caraibe. Te va surprinde!

După aceea, vă vom duce la La Romana, unde vom face un tur 
panoramic al centrului orașului, oprindu-ne la piața municipală 
pentru a descoperi culorile și aromele Republicii Dominicane. 
Vom vizita, de asemenea, magazinul de cadouri Columbus Plaza, 
unde vă vom oferi puțin timp liber pentru a explora în timpul 
liber și poate cumpăra câteva suveniruri locale, cum ar fi cafea, 
trabucuri, ciocolată sau o sticlă de faimosul rom dominican. Cine 
poate rezista?
În plus, vom face o oprire la centrul comercial Jumbo La Romana, cel 
mai mare din oraș, unde veți avea timp să continuați cumpărăturile. 
Vom încheia turul ghidat în La Romana revenind la hotelul 
dumneavoastră.

Ce include?
Preluare și predare la hotel, transport cu autobuzul, ghid în 
spaniolă, taxe de intrare, apă minerală, băuturi și rom.

Ce e necesar?
Îmbrăcăminte comodă, protecție solară biodegradabilă.

Durată
Durata 4 ore. aproximativ inclusiv transferurile.

Note
Nu este accesibil cu scaunul cu rotile.
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