Republika Dominikańska – raj dla całej rodziny
Praga, 29. 10. 2018 – Dominikana to wakacyjny raj, którego uroki można odkrywać na
wiele sposobów, także w rodzinnym gronie. Niemal wszystkie hotele i ośrodki
wczasowe oferują wypoczynek na Karaibach z dziećmi i specjalnie dla nich
przygotowują zabawy oraz programy animacyjne. Naturalnie, również poza hotelami
są miejsca, które gwarantują niezapomniane przeżycia dla najmłodszych.
Na północy, w Puerto Plata, znajduje się Ocean World Adventure Park – kompleks
wypoczynkowy dla rodzin z dziećmi, który umożliwia bliskie spotkania z delfinami,
lwami morskimi czy rekinami. Z niektórymi spośród tych wspaniałych zwierząt
morskich można nawet popływać.
Santo Domingo to również fantastyczny kierunek na rodzinną wycieczkę. Park rozrywki
Peképolis, w którym dzieci bawią się w dorosłych, to jedna z wielu atrakcji stolicy. W
tym zaprojektowanym dla najmłodszych „mieście” wybierają zawód, którego tajniki
chcą zgłębiać: kucharz w pizzerii, magazynier lub kasjer w supermarkecie czy
naukowiec w laboratorium... Położony w Galerii Silver Sun Peképolis to jedna z
najlepszych opcji spędzania czasu w rodzinnym gronie. Podczas gdy najmłodsi zajęci
są swoimi zadaniami, dorośli również mają zagwarantowaną rozrywkę.
Aquamondo to akwarium w centrum handlowym Sambil, także w Santo Domingo.
Zajmuje powierzchnię 1600 m2 i oferuje aż 72 różnych wystaw, w tym rozmowy
motywacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony dna
morskiego. W ofercie są też obozy związane z tym tematem oraz wycieczki, podczas
których dzieci poznają z bliska gatunki zamieszkujące oceany.
Kolejną idealną wycieczką rodzinną może być spacer po imponującym Narodowym
Ogrodzie Botanicznym. Usytuowany jest w centralnej części miasta Santo Domingo i
stanowi zielone płuca stolicy. Znaleźć w nim można wszystkie gatunki roślin z całego
kraju. Jeśli pragniemy, aby nasze dzieci lepiej poznały te gatunki i ich cechy,
powinniśmy zaprowadzić je do Muzeum Historii Naturalnej, które dysponuje wszystkimi
odmianami rodzimej flory, szczegółowo udokumentowanymi.
Znakomitym uzupełnieniem rodzinnej wycieczki będzie wizyta w Narodowym Parku
Zoologicznym, który zachwyci dzieci.
Tutaj podziwiać mogą zwierzęta, które
uwielbiają: od iguany i krokodyla amerykańskiego po hutie. Ten ogród zoologiczny
szczyci się mianem jednego z największych w Ameryce Łacińskiej.
O REPUBLICE DOMINIKAŃSKIEJ
Republika Dominikańska to państwo wyspiarskie składające się z 32 prowincji. Zajmuje
2,
powierzchnię 48 760km ,mieszka tu ponad 10 mln osób. Od północy jej brzegi obmywa Ocean
Atlantycki, od południa Morze Karaibskie, na wschodzie od Portoryko oddziela ją Kanał de la
Mona, na zachodzie graniczy z Haiti. Republika Dominikańska należy do krajów z najbogatszą
ofertą turystyczną, dzięki którym co roku odwiedzają ten kraj miliony ludzi z całego świata.
Najbardziej znane miasta to Bávaro-Punta Cana, Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio,
Bayahibe, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Samana, Las Terrenas, Las Galeras, Jarabacoa i
Constanza.
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