
 

 
AURINKO TERVITAB TEID REISIL DOMINIKAANI 

 
Meie reisiesindaja Dominikaani reisil on 
Epp Pibor + 372 5191 8404 
 

 

Lend: Aurinko Dominikaani reisid toimuvad lennufirmaga Finnair marsruudil Tallinn-Helsingi-Puerto 
Plata-Helsingi-Tallinn. Tallinnas palume lennujaamas olla 2 tundi enne lennuki väljumist. Lennule 
saate end registreerida (check-in) nii Finnairi kodulehel www.finnair.com/ee/et/bookings kui ka 
tasuta Tallinna lennujaamas. Lennuaeg Helsingist Puerto Platasse on u 11 t ja 10 min ning Puerto 

Plata-Helsingi suunal u 9 t ja 50 min. Lennuk maandub Puerto Plata lennujaamas ning transfeer  
hotellidesse kestab u 30 min. Lennuajad leiate oma e-piletilt. Lennuajad on antud kohalike aegade 
järgi ning Dominikaanis on kell Eesti ajast 6 tundi taga.   

 

Pagas: Lubatud pagas on 23 kg+8 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 
(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo kaudu pagasiomanikuga 

kiiresti ühendust võtta.Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 

pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
Tallinna lennujaamas  reisiterminalis asuvast R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 
automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti).   

 

Toitlustamine lennul: Tallinn-Helsingi-Tallinn lennud on söökideta, Helsingi-Puerto Plata-Helsingi 
lendudel on hinnas soe toit, tasuta mahl, karastusjoogid ja vesi. Vein ja õlu on lisatasu eest. 

 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist suunab Aurinko reisiesindaja teid transfeerbusside juurde.  

 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib Aurinko reisiesindaja läbi transfeerid ja infotunni, mille 
toimumise kellaaja teatab esindaja teile transfeeril. Infotunnis saab teavet nii sihtkoha kui 
ekskursioonide kohta ning toimub registreerumine lisatasulistele ekskursioonidele. Aurinko 

esindajaga saab ühendust ka telefoni teel.  

 

Ärasõit ja hotellist lahkumine: Täpse hotellist ärasõidu kellaaja ütleb teile Aurinko reisiesindaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnair.com/ee/et/bookings


 
 

 

Üldinfo 

 

Dominikaani Vabariik on hispaaniakeelne riik Kariibi meres asuva Hispaniola saare idaosas, mis 
läänes piirneb Haitiga, pealinnaks on lõunaosas asuv Santo Domingo koloniaallinn. Muuhulgas asub 
seal kogu Ameerika vanim katedraal Santa María la Menor (ehitamist alustati juba 1512), aga ka 
näiteks Alcázar de Colón, mis on vanim kuninga esindaja residents Ameerikas (ehitatud Christoph 

Kolumbuse pojale ajavahemikus 1510–1512). Dominikaani vabariigile kuulub mitmeid väikesaari, 

millest suurim on 117 km2 suurune Saona.  

Dominikaani Vabariigi majandus sõltub suuresti turismist, riigis on kaks lennujaama. Turism 
Dominikaani Vabariigis põhineb peamiselt matkamisel ja suurte kruiisilaevade külastustel.  

Rannajoone pikkus on 1288 km ning selles leidub hulgaliselt erineva suurusega lahtesid ja 

lahesoppe, mis sobivad ideaalselt mere- ja merega seotud tegevuste (ujumine, snorgeldamine, 
sukeldumine, surfamine, kalapüük, vaalade või kilpkonnade vaatlemine jne) nautimiseks. Suurima 
osa Dominikaani Vabariigi majandusest moodustab põllumajandus. Seal töötab 40% töövõime-
listest inimestest. Kasvatatakse tsitruselisi, kakaopuid, banaane ja muid puuvilju. 

 

 

Hea teada 
 
 
Puerto Platas elab u  180 000 elanikku 

Playa Dorada jääb Puerto Platast u  6 km kaugusele; 
Bahia Maimo jääb u  10 km kaugusele; 
Sosuau  28 km kaugusele. 

Apteek ja arstiabi: Playa Dorada apteek asub Plaza ostukeskuses. Supermarketid ja hotellide 
kauplused müüvad lihtsamaid ravimeid nagu valuvaigistit peavalu vms tarbeks. Arstiabi on 
kättesaadav ööpäevaringselt. Siiski peab arvestama, et riiklike haiglate tase on ebaühtlane ja 
võimalusel tasub eelistada erahaiglaid. Arsti saab tellida hotelli vastuvõtust või meie esindaja 
kaudu. Täpsustage enne, kas arst aktsepteerib teie tervisekindlustust. Maksta saab peesodes või 
USA dollarites ning paljud arstid võtavad vastu ka krediitkaarte. Tasudes visiidi eest ise, hoidke 
kindlasti tśekk alles, et see hiljem oma kindlustusfirmale esitada. Puerto Platas on ka haigla nimega 

Centro Medico Bournigal.  

Turvalisus: Soovitame hoida koopiat oma passist ja reisipiletitest turvalises kohas originaalidest 

eraldi. Kuigi kohalikud elanikud on sõbralikud ja külalislahked, esineb riigis siiski ka 
taskuvargusi ning autodesse sissemurdmisi. Pimedal ajal ei ole soovitav üksi väljas liikuda. Ärge 
kandke endaga kaasas hinnalisi esemeid nagu fotoaparaadid, videokaamerad, väärisehted jne. 
Hädaolukorras saab konsulteerida Eesti Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 637 

7440 või +372 53 01 9999 (24h).  

Viisa: Eesti ja Vene (olemas elamisluba Eestis) kodanikud võivad turismi eesmärgil riigis 
turistikaardiga viibida kuni 30 päeva. Turistikaardi maksumus on umbes 10 USD, turistikaarti saab 
taotleda piirilt. Muud vajalikud dokumendid: 
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riigist väljumisel  
– kinnitatud edasi-tagasi piletid  
– hotelli broneeringu kinnitus 

– piisavad rahalised vahendid  
– soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks  
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi 

kodulehel: http://vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania_keel
https://et.wikipedia.org/wiki/Kariibi_meri
https://et.wikipedia.org/wiki/Haiti_saar
https://et.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine


 
 

Elekter: Elektripinge on  110 V. Pistikud on erinevad kui Eestis ning seetõttu on vajalik adapter. 
Neid saab osta kauplusest ja hotellidest. Mobiiltelefonidessse, digikaameratesse, sülearvutitesse  
on vajalik trafo juba sisse ehitatud, seega  eraldi trafot tarvis ei ole. Pistikute jaoks on tarvis 

adaptrit, mida saab osta näiteks hotelli kauplusest. Kui elektriseadet ei saa muuta, siis on vajalik 
trafo, mis on soovitatav juba kodust kaasa võtta. Puerto Platas maksavad trafod u 50 eurot. 

Raha, valuutavahetus ja krediitkaardid: Dominikaanis kehtiv raha on peeso, mille lühend on 
DOP. Kohapeal kasutatakse peamiselt lühendit RDS. Üks peeso on 100 centavot. 1 EUR = 57 DOP, 

1 DOP= 0,02 EUR. Kaasa võib võtta nii eurosid kui ka USA dollareid. Kohalikud eelistavad just USD 
dollareid. Eurosid saab Dominikaani peesoks vahetada ka Eestis.  
Visa, MasterCard, Diners ja American Express on kasutusel. Osades kauplustes saab maksta ka 

Visa Electroni ja Maestro kaardiga. Pangad asuvad Puerto Plata keskpargi lähedal, Playa Dorada 
ostukeskuses ja Sosua keskuses. Raha saab vahetada ka hotellides ja valuutavahetuspunktides. 
Dominikaani Vabariigis on esinenud krediitkaardipettusi, seega tuleks krediitkaadiga 
makstes olla eriti ettevaatlik.  

Jootraha: Jootraha kuulub Dominikaanide teeninduskultuuri juurde ning moodustab 
märkimisväärse osa kohalike sissetulekust. Hotelli pakikandajale on sobilik anda u 100 DOP/ toa  

kohta ja toateenijale u 300 DOP/ööpäev/tuba. Hotelli restoraniteenindajatele võib jootraha ka 
puhkuse lõpus anda. Kohalikule giidile ja bussijuhile on ekskursioonipäeva lõppedes sobilik jätta 
100-200 DOP/in kohta. Jootraha on tänuks teenindaja tööpanuse eest. Restoranis on sobilik 
jootrahaks jätta u 10-15 % arve summast.  
 

 
Helistamine ja internet: Paremini toimib 3G võrk, kuid on ka palju kohti, kus levi ei ole. 

Helistada saab hotellist ja telefoniautomaatidest, mida leiab ka supermarketitest ja 
suveniirikauplustest. Eesti numbrilt Eesti numbrile helistamine ei pruugi alati toimida. 

Reisile kaasa: Dominikaani Vabariigis on soe ja niiske troopiline kliima. Aegajalt on vihmahooge, 
seega tasuks kohvrisse pakkida mõni vihmariie. Reisile sobivad kaasa võtmiseks õhukesed 
suveriideid ning midagi soojamat jahedateks õhtuteks. Jalanõud võiksid olla võimalikult mugavad, 
sest teed ei ole kõige paremas korras ning ka ekskursioonidel tuleb ette jalutamist looduses. 
Soovitav on kaasa võtta sääsetõrjevahendit ning taskulamp ootamatute elektrikatkestuste puhuks. 

Päikesekaitsekreemid on kohapealt ostes kallid, needki tasuks Eestist kaasa võtta. 
Lisaks tasub reisikohvrisse pakkida adapter. 

Transport: Suuremate hotellide juures on taksopeatused. Taksodes ei ole taksomeetreid, vaid 

fikseeritud hinnad. Pikema sõidu korral tuleks hind enne sõidu alustamist kokku leppida. 

Soodsamad ehk carro publicot avalikud taksod sõidavad kui liinibussid kindlat marsruuti pidi. 
Peatusi pole, kuid neid saab peatada tee ääres. Nende taksode katusel on transporte-tunnus ja 
sildil on marsruut. Auto väljub siis, kui kõik kohad on täis ja hind sõltub kohtade arvust.  
Playa Dorada peavärava juurest sõidavad päevasel ajal kohalikud väiksed nn guagua-bussid Puerto 

Platasse. Bussid liiguvad Sosua ja Puerto Plata vahel varahommikust hilisõhtuni. Guagua-bussidel 
ei ole kindlaid peatusi ning peatada saab neid teeääres. Hind u 20-40 peesot. Metro- ja Caribe 
Tours konditsioneeritud bussid sõidavad suuremate linnade vahel. 

Rannad: Playa Doradas on pikk liivarand. Hotellide rannaalal on rannatoolid, restorane ja erinevad 
veespordivõimalusi. Renditakse skuutreid, vesijalgrattaid ja veesuuski. Enamik randadest on peene 
liivaga ja lähevad aeglaselt sügavaks. Ujumisel peab olema ettevaatlik, kuna merepõhjas võib 
leiduda merisiilikuid. Tuulise ilmaga võib rannavees olla ka meduuse. Avalikes randades näitavad 
ookeani hoovuste tugevust lipud. 

Harrastused, aktiivne puhkus: Sosuas tegutseb sukeldumiskeskus ja läheduses on ka Rantso  
Montaña ratsatall, kust korraldatakse rahvusvahelisi ratsaretki. Playa Dorada piirkonnas on 



 
mitmeid tennise- ja golfiväljakuid. Kindlasti tasub ka oma hotellist uurida tasuta 
sportimisvõimaluste kohta. 

Vaatamisväärsused: San Felipe kindlus Puerto Plata sadamas ehitati 16. sajandil kaitsmaks 
sadamat mereröövlite eest. Tänapäeval on kindluses muuseum. 
Isabel Torrese mäele  pääseb Kariibi saarte ainukese köisraudteega. Mäe otsas linna kohal 
kõrgub hiiglaslik Kristuse kuju ning 800 m kõrguselt avanevad imekaunid vaated ümbrusele.  

Umbes 3 miljoni elanikuga Santo Domingo on vanim eurooplaste asutatud linn Ameerikas. Linna 
toomkirik Santa Maria de la Encarnación on Ameerika vanim katedraal, mille nurgakivi pandi 1521. 
aastal. 1795. aastani asus seal Christoph Kolumbuse põrm. Santo Domingo kaunis vanalinn on 

UNESCO kaitse all. Külastada tasuks ka Casas Reales muuseumi, Christoph Kolumbuse 
poja Diego maja ning Faro majakat, kus asub ka Kolumbuse mausoleum. Linnas on ka moodne 
keskus äride, kaupluste ja kontoritega. 

Kariibi köök: Kariibi köök on väga rahvusvaheline, kokku on sobitunud nii uue kui vana maailma 
toidutraditsioonid, magusad ja vürtsikad kooslused. Siit leiab oivalisi pärleid nii Toiduvalmistamisel 
kasutatakse palju riisi, ube, kana- jm liha, eksootilisi puuvilju. Proovida tasub kohalikke hõrgutisi 

nagu la bandera dominicana - ubade ja riisiga liharoog; frito verde -  friteeritud banaanilõigud; 
sancocho – kohalik pajaroog lihast, quipe – õlis praetud frikadellid, chicharrones de pollo – 
küpsetatud kanatükid, mida müüakse teeäärsetes väikestes kioskides ja magustoiduks majaretet 
ehk magusat maisipudingut. Toidu kõrvale juuakse peamiselt vett, karastusjooke, õlut või mahla. 
Veini Dominikaanidel ei toodeta, restoranides pakutakse importveine, mis on üpris kallid. Tuntuim 
kohalik õllemark on Presidente, toodetakse ka Qisqueya ja Bohemia nimelist õlut. Rumm on aga 
kahtlemata Kariibi mere saarte rahvusjook. Mama Juana on ürtide ja meega maitsestatud kohalik 
rummijook.  

Rumm: Rummi valmistatakse suhruroost, mis tegelikult ei pärinegi Kariibi mere saartelt. Nimelt tõi 
Kolumbus 1493. a rummi siia Kanaari saartelt. Rummi nime päritolu kohta on mitmeid versioone 
kuid kõige tõenäolisemalt tuleb rumm sõnast „saccharum officinarum“ ehk suhkruroo 
ladinakeelsest nimest. Rummi destilleerimine levis aeglaselt kõikides Kariibi mere riikides. Igal 
saarel oli oma rummitööstus ning igal rummil oma eripära, mis teda teistest eristas. 

Aafrika orjad, kes suhkruroogu korjasid, pidasid rummi peaaegu pühaks joogiks. Nad olid 
veendunud, et see suudab ravida mis tahes haiguseid või nakkuseid ning võitleb väsimusega ja 
annab julgust. Piraadid arvasid samuti. Ei möödunud päevagi, mil nad poleks rummi tarbinud. Nad 
kasutasid seda desinfektsioonivahendina, skorbuudi vastu, julguse kogumiseks võitluses ja suurte  

joomingute ajal pärast võidetud lahinguid. Üllatavalt sai isegi Ameerika Ühendriikides ja eriti Uus-
Inglismaa piirkonnas rummitööstusest kõige tähtsam tööstusharu kogu riigis. George Washington 
oli selle alkoholi suur austaja ning tellis vaadi parimat rummi, et oma presidendiks valimist tähis-
tada. 

Rummi toodetakse kahel viisil. Esimene on põllumajanduslik viis, kus destilleeritakse kääritatud 
suhkruroo mahla. Teine on tööstuslik viis, kus pärast suhkruroost mahla väljapressimist saadakse 

melass, mida edasi töödeldakse.  
Rummi segatakse sageli enne villimist selleks, et ühtlustada eri liike ja muuta need pehmemaks 
ning parandada puudused. Oluline on mainida, et ühe aasta pikkune küpsemine troopilises kliimas 
võrdub kolmeaastase laagerdumisajaga külmas kliimas, näiteks Šotimaal.  

Sisseostud: Populaarsemateks sisseostudeks on larimarist ehted, värvikirevad maalid, puust 

nikerdused, merevaik, keraamika, kohalikud sigarid, rumm ja kohv. Playa Doradas on 
kahekorruseline Plaza ostukeskus, kus on apteek, minimarket, suveniirikauplused, ehtepood ja 
kohvikud-restoranid.  Puerto Platas on väike kaubamaja Casa Nelson ja La Sirena keskus. 
Keskpargi lähedal on rõiva -ja kingakauplusi. Sosuas turultänavalt  saab osta nt ehteid, 
safarimütse, tuulekellasid ja plaate. 

 

 



 
 

Ekskursioonid  

Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 15 
osavõtjat. Juhul, kui soovijaid on vähem, siis on võimalik osaleda võõrkeelsetel ekskursioonidel. 
Nende toimumispäevad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist mõnevõrra 
erineda. Lastele kehtib hinnasoodustus (juhul kui ekskursiooni kirjelduse juures ei ole mainitud 
teisiti). NB! Ekskursiooniprogramm ja hinnad on esialgsed ning võivad muutuda. 

Puerto Plata linnaekskursioon, pool päeva, 26.12.19 
Tutvume Puerto Plata linna vaatamisväärsustega. Tõuseme köisraudteega u 800 m kõrgusele 
Isabel de Torrese mäetippu, kus kõrgub hiiglaslik Kristuse kuju.  Naudime hingematvaid vaateid 
merele ja Puerto Plata linnale. Külastame rummitehast , merevaigugaleriid ning näeme 16.sajandil 

ehitatud San Felipe kindlust. Vaba aeg sisseostudeks. 
Hind: Puerta Plata linnaekskursioon sisaldub reisipaketi hinnas 

Jarabacoa, terve päev, 27.12.19. 
Sõidame sisemaale ning näeme kauneid vaateid mägedes ja lopsakat loodust, külastame 
männimetsadest ümbritsetud Jarabacoa linnakest. Uurime, kuidas valmistatakse käsitsi 
kvaliteetsigareid ja kohvi. Sigareid ja kohalikku kohvi saab ka külakostiks kaasa osta. Džiipidega 
sõidame kose juurde ning naudime  imelist loodust. 
Hind: Hind 76 €, laps vanuses 4-14. a 37,50 €. Hind sisaldab lõunaasööki (vesi või 

karastusjook, kohv või tee). NB! Alla 18-aastased lapsed ei pääse sigaritehasesse. 

Sigaritehasest tollivabade ostude tegemiseks kaasa võtta pass või passikoopia. 

 
Ülal toodud info on antud 05.12.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel 
põhjustel muutuda. Aurinko teeb kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 
                                                      

                                                             Head puhkust!     

 


