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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - ДОМІНІКАНСКА РЕСПУБЛІКА

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ: Домініканська Республіка (Домінікана) 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ - держава в східній частині острова Гаїті (Карибське море) і на прибережних островах. Західну половину
острова займає держава Республіка Гаїті. Острів входить до складу архіпелагу Великих Антильських островів. На півночі омивається
Атлантичним океаном, на сході - протокою Мона, що відокремлює його від Пуерто-Ріко, на півдні - Карибським морем, а на заході межує з
Гаїті. Домініканська Республіка займає площу 48,4 тис. Км2. Протяжність узбережжя складає тисячі двісті вісімдесят вісім км. Крім основної
території на острові Гаїті (Еспаньола), Домініканській республіці належать багато дрібних островів. Найбільші з яких є острови Саона і Беата. 

СТОЛИЦЯ: Санто-Домінго 

НАСЕЛЕННЯ. Населення Домініканської республіки становить приблизно 9,65 млн. Чоловік. 73% домініканців є мулатами (тобто людьми
змішаної африканської і європейської крові), але більшість представників вищого класу мають європейське походження (16%); 11%
населення складають чистокровні афроамериканці. Міське населення - 56%, сільське - 44%. За віросповіданням 95% населення країни є
католиками, 2,2% - послідовниками африкансько-карибських культів. 

ЧАС. Час відстає від київського на 7 годину влітку, і на 6 годин взимку 

МОВА. Державна мова - іспанська. 

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ. Президентська республіка. Президент обирається на 4 роки на основі загального прямого голосування, що проходить
в один тур, так само як і сенатори, депутати і мери. Посади прем'єр-міністра не існує. Президент сам виконує функції глави уряду, призначає і
відкликає міністрів. Зараз в країні діє конституція, прийнята Національною асамблеєю в липні 2002 року. 
Адміністративний поділ: 1 національний округ (столиця Санто-Домінго), 29 провінцій. 50 муніципальних округів і 110 муніципалітетів. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ: Грошовою одиницею країни є домініканський песо (DOP). В 1 домініканський песо дорівнює 100 сентаво. У зверненні
ходять банкноти номіналом 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1 домініканських песо. Номінал монет в обігу: 25, 10, 5, 1 домініканських песо, 50,
20, 10, 5, 1 сентаво. 1 $ приблизно дорівнює 37 домініканським песо. Найбільш зручною іноземною валютою є долар США. Кредитні карти
обслуговуються в основному тільки в столиці, тому для поїздок в сільську місцевість краще запастися готівкою місцевими грошима, дрібного
номіналу. Іноземну валюту можна обміняти в аеропорту, в готелях або в комерційних банках. Банки працюють з 8.00-8.30 до 15.00-18.00 з
понеділка по п'ятницю. У туристичних зонах курс обміну сильно занижений, а зворотний обмін можливий тільки при наявності довідки про
обмін валюти. 

КЛІМАТ. Погода в Домінікані обумовлена тропічним, вологим кліматом. Тут суха зима і вологе літо. Середньорічна температура становить
+25 ° C, середні температури в регіонах , змінюються від +21 ° C в горах центральної частини до +28 ° C на прибережних рівнинах. Взимку
середня денна температура - +25 ° C, влітку - до +33 ° C. Середньорічна температура води - +26 - +27 ° C. Вологий сезон в Домініканській
республіці триває з червня по жовтень. В цей час в середньому випадає близько 1000-1500 мм. опадів. Кращий час для відвідин країни з
грудня по травень. 

СВЯТА ТА НЕРОБОЧІ ДНІ. 1 січня - Новий рік, 6 січня -Богоявлення, 21 січня -День леді Альтаграсіа, 26 січня -День Дуарте, 27 лютого -
День Незалежності, 1 травня - День праці, 6 листопада - День Конституції, 25 грудня - Різдво 

ТРАНСПОРТ. У Домініканській республіці добре розвинена мережа автобусних маршрутів. Дістатися на автобусі можна практично в будь-яку
частину країни. Між великими містами курсують в основному комфортабельні автобуси з кондиціонером, між невеликими містечками курсують
більш старі автобуси і «гуа-гуа» (мікроавтобуси). Такий вид транспорту є досить дешевим. Одним з найдоступніших видів автотранспорту є
таксі, також можна дістатися до місця на мото-таксі. У таксі лічильників немає, тарифи на проїзд фіксовані. 
Оренда автомобіля. Взяти автомобіль на прокат досить просто, проте буде коштувати дорого. Для цього треба мати при собі міжнародні
водійські права, що діють не менше 90 днів на момент оренди, і кредитну картку і бути не молодше 25 років. У країні багато компаній
пропонують в оренду автомобілі, легкі мотоцикли і мопеди. При оренді автомобіля страховка обов'язкова, мопеди і мотоцикли здаються без
обов'язкової страховки. Рух правосторонній, правила руху схожі з північноамериканських, однак місцеве населення ці правила дотримується
рідко. Єдине за чим стежать, це щоб були пристебнуті ремені безпеки, також не можна пити алкогольні напої за кермом. Будьте готові до
того, що домініканці постійно користуються клаксонами і порушують вимоги знаків і сигналів світлофора. Обмеження по швидкості 60 км / ч в
містах та 80-100 км / год на автобанах. місцева дорожня поліція досить часто намагається зупинити і оштрафувати водія, визначаючи по
номеру, що автомобіль узятий на прокат. 

КУХНЯ. Кулінарні традиції Домініканської Республіки побудовані на поєднанні європейських, африканських і місцевих рецептур. Відмінною
рисою є змішання бобових культур, бананів, екзотичних фруктів, м'яса і риби. У приготуванні їжі домініканці використовують спеції, рясно
заправляючи ними майже кожне блюдо. Морепродукти, незважаючи на їх різноманітність, майже відсутні в традиційній домініканської кухні,
але, на увазі великого попиту у іноземців, останнім часом все частіше з'являються в меню ресторанів і кафе. Національним напоєм
Домініканської Республіки є ром. У Домінікані виготовляють близько 15 сортів рому. Ром п'ють в чистому вигляді або додають в коктейлі,
наприклад в «Дайкірі». 

МАГАЗИНИ ТА КУПІВЛІ. Магазини працюють з понеділка по суботу з 9:00 до 12:00 і з 15:00 до 18:00. Великі супермаркети працюють
зазвичай з 8:00 до 22:00. Найкращі магазини знаходяться в столиці держави, місті Санто-Домінго. У курортних зонах розташовано безліч
невеликих магазинчиків, в яких можна придбати не тільки сувеніри, але і одяг, взуття та товари особистого користування місцевого і
імпортного виробництва. В якості сувенірів можна привезти вироби з дерева, кістки, бурштину, ларімара, кераміки, а також кава, ром, сигари,
сувеніри індійців таїнос, креольских ляльок. Популярним серед європейців сувеніром є живописні полотна з гаїтянськими мотивами, придбати
їх можна як на пляжі, так і в сувенірних магазинах. З поїздки можна також привезти диски з традиційною національною музикою. 

ЧАЙОВІ. У Домініканській республіці чайові частково включені в рахунок в готелі, проте, прийнято залишати покоївкам і носіям 1-2 $. У
ресторанах і барах прийнято залишати близько 10% від суми, часто чайові вже включені в рахунок, в цьому випадку не забороняється
залишити додаткові чайові безпосередньо офіціанту. Прийнято також залишати чайові таксистам. За межами курортних містечок
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Домініканської республіки чайові не прийняті. 

ТЕЛЕФОН. З Домінікани можна зателефонувати практично в будь-яку точку світу. Зробити це можна в будь-якому з пунктів національній
телефонній компанії, які розташовані в кожному місті і практично в кожному селі в країні. Оплатити розмову можна готівкою, банківською
картою або телефонною картою, яку можна купити в телефонній компанії. "Туристичні" сімки продають у всіх салонах зв'язку. Для покупки
досить пред'явлення паспорта. 

Як зателефонувати з України в Домінікану 
З України зі стаціонарного телефону дзвонити: 0-0-1809- <код міста> - <номер телефону> 
0 - вихід на міжмісто 
0 - вихід на міжнародну лінію 
1809 - міжнародний телефонний код Домінікани 
З України з мобільного телефону дзвонити: + 1809- <код міста> - <номер телефону> 

ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ.

Щеплення для поїздки в Домініканську республіку необов'язкові, проте, бажано зробити щеплення від жовтої лихоманки.
У сільській місцевості західних провінцій країни існує невеликий ризик захворювання малярією.
Не рекомендується купатися в невідомих водоймах.
Не слід пити воду з-під крана і напої з льодом, зробленим з проточної води.
Рекомендується пити воду з пляшок.
Обов'язково мийте сирі овочі і фрукти, бажано кип'яченою водою.
Не вживайте в їжу погано просмажене м'ясо і непастеризоване молоко.
Не носіть з собою великі суми готівки, цінні речі і документи.
Все це краще зберігати в сейфі готелю.
Про всяк випадок зробіть заздалегідь ксерокопії документів, тому що паспорта крадуть досить часто.
Намагайтеся не розплачуватися часто кредитною карткою, махінації з кредитними картами дуже популярні в Домінікані.
Знімайте гроші в банкоматах, розташованих в хороших готелях або банках.
У барах і ресторанах не рекомендується розплачуватися великими купюрами, щоб не привертати увагу грабіжників.
Намагайтеся не ходити на самоті в малолюдних місцях, особливо в темний час доби.
Популярним способом крадіжки є крадіжки людьми на скутерах та мопедах.
Через Домініканську республіку переправляють наркотики в країни Євросоюзу, тому ні в якому разі не беріть у незнайомих або
малознайомих людей якісь речі, які вони просять Вас допомогти перевезти.

РЕКЛАМАЦІЇ. Якщо Ви вважаєте, що будь-які послуги Вам виявляються неналежним чином, ми рекомендуємо в першу чергу зв'язатися по
телефону з гідом і / або офісом приймаючої сторони і / або агентством, де Ви придбали тур. У разі незадоволення претензії на місці Ви маєте
право направити письмову претензію продавцеві туру. 

Будемо вдячні за будь-які відгуки про роботу нашої компанії
E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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