
 

Δομινικανή Δημοκρατία 

 

 

“Η πιο όμορφη γη που έχουν δει ποτέ τα ανθρώπινα μάτια” όπως είπε και ο Χριστόφορος 

Κολόμβος. Κάπου ανάμεσα στης Κούβα και το Πουέρτο Ρίκο βρίσκεται η κάποτε 

πρωτεύουσα του Νέου Κόσμου και μυρίζει ρούμι, ταμπάκο και μπαχαρικά. Στον αέρα ηχούν 

οι μελωδίες από bachata και merengue μουσική που θα σας ταξιδέψουν στην εποχή που η 

χώρα υπήρξε το κέντρο της Ισπανικής αυτοκρατορίας.  Τιρκουάζ νερά, καταπράσινοι 

κοκοφοίνικες και μπανανιές δεσπόζουν στις απέραντες λευκές παραλίες, ενώ στην 

ενδοχώρα κυριαρχούν τα βικτοριανά σπίτια σε παστέλ αποχρώσεις και οι χαμογελαστοί 

κάτοικοι. Τροπική βλάστηση, εντυπωσιακοί καταρράκτες και βουνά με ιδιαίτερους 

σχηματισμούς είναι μόνο λίγες από τις εικόνες που θα σας μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες 

στο μυαλό. Βουτήξτε στα πανέμορφα νερά της Καραϊβικής, κολυμπήστε με τα δελφίνια, ή 

απλά χαλαρώστε σε μια αιώρα πίνοντας μια παγωμένη Πίνα Κολάδα. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς τη Δομινικανή Δημοκρατία είναι από τον 

Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, καθώς αυτοί οι μήνες έχουν τις λιγότερες βροχοπτώσεις. Λόγω 

του τροπικού κλίματος, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές όλο το χρόνο.  Αυτό σημαίνει πως 

υπάρχουν αρκετές ηλιόλουστες ημέρες από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. 

 

 
 

 Σάντο Ντομίνγκο – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 20 20 20 21 22 23 23 23 23 22 21 20 

Μεγ(°C) 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 31 30 

 
 

 

 

 Σάντο Ντομίνγκο – Θερμοκρασία Θάλασσας 
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 27 26 26 27 27 28 28 29 29 29 28 27 

 

 

Με μια ματιά  
● Χαλαρώστε σε μια αιώρα, δίπλα στα τιρκουάζ νερά της Καραϊβικής 

● Γνωρίστε τα πανέμορφα, τροπικά δάση της Δομινικανής Δημοκρατία 

● Κάντε σέρφινγκ σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες του κόσμου 

● Κολυμπήστε με τα αξιολάτρευτα δελφίνια 

● Περιηγηθείτε στο φρούριο San Felipe 

● Επισκεφθείτε τον Φάρο του Κολόμβου και το Colombus Palace 

● Γνωρίστε τη γραφική περιοχή Zona Colonial. 

 
 

 

 
 

Πληροφορίες Προορισμού 
● Πρωτεύουσα: Σάντο Ντομίνγκο 

● Γλώσσα: Ισπανικά 

● Ζώνη Ώρας: -7 

● Νόμισμα: Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας 

● Διάρκεια πτήσεις: περίπου 17 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Χρήσιμες πήροφορίες 

 

 Μετακινήσεις: Η πρωτεύουσα διαθέτει μετρό, ενώ οι περισσότερες μεγάλες πόλεις 

διαθέτους και λεωφορεία. Μπορείτε να επιλέξετε τα motoconcho (ταξί - μηχανή) ή 

φυσικά τα ταξί. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Πέσο από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, ωστόσο μικρά και επαρχιακά μαγαζιά και 

εστιατόρια ίσως να δέχονται μετρητά. 

 Επικοινωνία: : Καλό θα ήταν, με την άφιξη σας στη Δομινικανή Δημοκρατία να 

προμηθευτείτε μια sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι 

αρκετά υψηλά*. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν σύνδεση στο 

διαδίκτυο, όπως και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες:  

 

1. Κολυμπήστε με τα δελφίνια 

 

Μια από τος κορυφαίες εμπειρίες που μπορείτε να 

αποκτήσετε σε αυτό το ταξίδι είναι να κολυμπήσετε 

με τα δελφίνια. Ετοιμαστείτε για αγκαλιές, φιλιά και 

πολλές βουτιές με αυτά τα πανέμορφα πλάσματα. 

 

 

 

 

2. Περιηγηθείτε στο Hoyo Azul 

 

Το αξιοθαύμαστο Hoyo Azul είναι μια φυσική 

θαλάσσια σπηλιά γεμάτη κρυστάλλινα νερά. 

Πρόκειται για ένα από τα κύρια τουριστικά 

αξιοθέατα της περιοχής Πούντα Κάνα. Μπορείτε 

να την επισκεφθείτε σαν μονοήμερη ξενάγηση, η 

οποία περιλαμβάνει πεζοπορία μέσα από το 

τροπικό δάσος και επίσκεψη στη σπηλιά. Φυσικά 

θα έχετε χρόνο για μια δροσιστική βουτιά. Υπάρχει 

η δυνατότητα να συνδυάσετε τη περιήγησή σας με 

zipline μέσα στο τροπικό δάσος. 
 

 

3. Απολαύστε τη θάλασσα της Καραϊβικής 

 

...Είτε αυτό σημαίνει κάτω από το νερό, είτε πάνω. 

Η υποβρύχια ζωή αυτής της θάλασσας είναι 

πανέμορφη, με πολύχρωμους υφάλους και 

ιδιαίτερα ψάρια. Εάν επιθυμείτε να βρίσκεστε πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας, μπορείτε να 

κάνετε σερφ. Για τους πιο τολμηρούς, το νησί 

αυτό προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για 

kitesurfing ή windsurfing. Αν πάλι δεν σας 

ενθουσιάζει κάτι από αυτά, απλά κολυμπήστε σε 

αυτά τα κρυστάλλινα νερά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Κάντε μια βουτιά στους καταρράκτες 

 

 Για έναν συνδυασμό διασκέδασης και έκρηξης 

αδρεναλίνης, ένας είναι ο προορισμός: 27 

Chacos de Damajagua! Βρίσκεται κοντά στο 

Puerto Plata. Προμηθευτείτε κράνη και σωσίβια και 

ξεκινήστε για τους 27 αυτούς καταρράκτες, που 

μοιάζουν σαν μικρές, γαλάζιες λίμνες. Μπορείτε 

να κολυμπήσετε, να κάνετε μακροβούτια ή να 

κατέβετε κάποια από τις φυσικές νεροτσουλήθρες 

που σχηματίζουν οι πέτρες δίπλα στους 

καταρράκτες. 

 

 

 

5. Σαλπάρετε για το Isla Saona 

 

Αν ψάχνετε για μια απομονωμένη, ήσυχη παραλία 

με λίγο κόσμο, πιθανότατα δεν θα τη βρείτε εδώ. 

Ντόπιοι και τουρίστες αφθονούν σε αυτό το νησί 

και τα beach bars είναι γεμάτα όλη μέρα. Αποτελεί 

μέρος του Ανατολικού Εθνικού Πάρκου και 

περιβάλλεται από κρυστάλλινα, ρηχά νερά, 

κατάλληλα για βουτιές. Το τοπίο είναι ειδυλλιακό, 

για αυτό προετοιμαστείτε να βγάλετε μερικές από 

τις πιο όμορφες φωτογραφίες της ζωής σας εδώ!  

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 

 La Bandera Dominicana 

 

Ένα πολύ γευστικό πιάτο με ρύζι, φασόλια και 

βραστό ή ψητό κρέας. Μαγειρεύται με σάλτσα 

ντομάτας, βότανα, κρεμμύδι, σκόρδο και σέλινο. 

Συνήθως επιλέγουν κοτόπουλο για τη παρασκευή 

του πιάτου, όμως μπορεί να το συναντήσετε με 

μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας. 

 

 

 

 



 Carne Guisada 

 

Ένα παραδοσιακό πιάτο με μοσχαρίσιο κρέας 

αρωματισμένο με κύμινο, πιπεριές χαλεπένιος και 

τσίλι. Το κρέας σιγοβράζεται για περίπου δυο ώρες 

έως ότου μαλακώσει. Σερβίρεται σε τορτίγια, αν και 

μπορείτε να το συνδυάσετε με ρύζι ή πατάτες. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση  

 

Τη καλύτερη νυχτερινή διασκέδαση έχει η περιοχή 

Punta Cana, η οποία αποτελεί προορισμό 

χαλάρωσης. Τα ξενοδοχεία διοργανώνουν πάρτυ 

που δεν τελειώνουν μέχρι να βγει ο ήλιος, ενώ τα 

πάρτυ στις παραλίες δεν σταματούν ποτέ. 

 

 

 

 

 Χαλάρωση στις παραλίες της Καραϊβικής 

 

Η Δομινικανή Δημοκρατία διαθέτει μερικές από τις 

ομορφότερες παραλίες της Καραϊβικής. Είτε 

αναζητάτε μια παραλία για να χαλαρώσετε, είτε 

ένα all inclusive θέρετρο για να ξεφύγετε από την 

πολυκοσμία, είτε κάτι ενδιάμεσο, η Δομινικανή 

Δημοκρατία το έχει. 

 

 

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Bavaro Beach, Punta Cana 

 

Αυτή η παραλία φημίζεται για την μεγάλη 

ακτογραμμή της γεμάτη φοίνικες και 

γαλαζοπράσινα νερά. Πολλά παραθαλάσσια 

θέρετρα είναι χτισμένη στη περιοχή, ενώ 

υπάρχουν και πολλά μπαρ στη παραλία, για να 

απολαύσετε ένα κοκτέιλ ή μια παγωμένη μπύρα. 

 

 



 Playa Rincon 

 

Πρόκειται για μια τέλεια, άθικτη παραλία, σαν 

αυτές που βλέπουμε στις καρτ ποστάλ, 

διακοσμημένη με λευκή άμμο και φοίνικες. 

Απέχει 30 λεπτά με το καραβάκι από τη περιοχή 

Las Galeras. Διαθέτει ένα προστατευμένο όρμο 

στο ένα άκρο που φιλοξενεί έναν ήρεμο κόλπο 

κατάλληλο για κολύμπι. Από την άλλη πλευρά, ο 

ποταμός Cano Frio καταλήγει στον ωκεανό. 

 

 

 Cayo Levantado 

 

Αν αυτό που θέλετε είναι να χαλαρώσετε σε μια 

όμορφη παραλία σε ένα ιδιωτικό νησί, το Cayo 

Levantado είναι ο προορισμός σας. Αυτό το 

απομακρυσμένο νησί περιβάλλεται από 

παραλία με μαλακή άμμο και ρηχά 

γαλαζοπράσινα νερά. Στο νησί υπάρχει μόνο 

ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι all inclusive και 

φιλοξενεί μόνο ενήλικες. 

 

 

 Playa Dorada, Puerto Plata  

 

Πρόκειται για την κύρια παραλία της περιοχής, 

με χρυσή άμμο, καθαρά γαλαζοπράσινα νερά 

και ένα εκπληκτικό ορεινό τοπίο. Σχεδόν όλα τα 

θέρετρα που περιβάλλον την παραλία είναι all 

inclusive. Η παραλία είναι κατάλληλη για 

windsurf και θαλάσσιο σκι. 

 

 

 

 Playa Grande, Rio San Juan 

 

Ακόμη ένα κρυμμένο στολίδι της Δομινικανής 

Δημοκρατίας είναι η Playa Grande, μακριά 

από τις πολυσύχναστες περιοχές. Η περιοχή 

Rio San Juan διαθέτει δυο ξενοδοχεία στο 

άκρο της παραλίας. Μαλακή άμμος, φοίνηκες 

και μεγάλα κύματα συνθέτουν την εικόνα, ενώ 

θα βρείτε αρκετές καντίνες με φαγητό κοντά 

στη παραλία. 


