Wyspa Dominikana (Hispaniola lub Haiti) to jedna z najładniejszych wysp
archipelagu Wielkich Antyli, od północy otoczona wodami Atlantyku, a od południa Morzem
Karaibskim. Wyspa podzielona jest pomiędzy dwa państwa - wschód to Republika Dominikany a
zachód to Republika Haiti.
Część centralna wyspy jest górzysta i porośnięta tropikalnymi lasami, doskonała do pieszych
wycieczek i wspinaczki górskiej. Na wybrzeżu karaibskim i atlantyckim znajdziemy doskonałe
warunki do uprawiania sportów i wylegiwania się na piaszczystej, ciepłej plaży.
Odkrywca Dominikany, Krzysztof Kolumb określił wyspę jako raj na ziemi... i miał rację.
Dominikanę zamieszkują hiszpańskojęzyczni Kreole, potomkowie dawnych kolonizatorów
zmieszani z potomkami czarnych niewolników sprowadzanych do prac w latyfundiach ziemskich.
Zdecydowana większość tutejszej ludności wyznaje katolicyzm. Mieszkańcy Dominikany są
niezwykle przyjaźni, uprzejmi i mili, zawsze chętnie pomogą zagubionemu turyście. Aby poznać

ich temperament i styl życia, najlepiej wyznać się do regionalnej tawerny lub na bazar.

Klimat. Kiedy jechać?
Dominikana leży w strefie klimatu równikowego. Oznacza to, że spodziewać się możemy dużych
temperatur i wilgotności powietrza. Wyspę owiewają jednak chłodne pasaty, co czyni klimat
łagodniejszym.
Na Dominikanę warto wybrać się zimą, lub jesienią. Można wtedy nacieszyć się słońcem i ciepłem,
których tak brakuje w kraju. Jest też wtedy w tym kraju nieco chłodniej, a raczej należałoby
powiedzieć, nieco mniej gorąco. Jednak nie ma pory, którą można by zdecydowanie odradzić, lub
zdecydowanie polecić - warunki naturalne zachęcają do odwiedzenia Dominikany o każdej porze
roku.

Bezpieczeństwo
Nie występują większe zagrożenia przestępczością. Nie zostawiajmy jednak cennych rzeczy w
hotelowym pokoju - złóżmy je w sejfie. Większe kompleksy turystyczne posiadają własną ochronę.

Co zabrać?
Przede wszystkim w bagażu powinny znaleźć się lekkie, przewiewne, jasne rzeczy i olejki z filtrem
UV, a także okulary przeciwsłoneczne.
Warto pamiętać także o płaszczu przeciwdeszczowym, czy parasolu.
Nieodzownym elementem wyposażenia winny być także środki owadobójcze i chroniące przed
działanie wszędobylskich w tym klimacie komarów.
Jako iż w dominikańskich gniazdkach płynie prąd o napięciu 110 V i częstotliwości 60 mHz warto
zabrać zasilacz i adaptor, jeśli bierzemy także jakiekolwiek urządzenia elektryczne.

Wizy
Wiza nie jest wymagana.
Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która
często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Właściciel karty może przebywać na terenie kraju
do 90 dni.

Paszporty
Okres ważności paszportu to minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.

Porady i zwyczaje
Dominikana słynie z merengue. Jest to taniec będący do XIX wieku tańcem miejscowych wyższych
sfer. Tańczy się go w metrum dwie czwarte ( tak jak polkę, tylko dużo, dużo wolniej). Merengue
jest jak popołudniowa sjest wolny, leniwy, a jednocześnie bardzo pogodny. Odbija się w nim
mentalność Dominikańczyków, którą można oddać jednym słowem: maniana ( hiszp. jutro). W tym
klimacie nikt się nie spieszy, jest zawsze czas na popołudniową sjestę. Wynalazek skrupulatnych
Europejczyków, zegarek, w okolicy równika nie jest zbyt przydatny. Mieszkańcy Dominikany
rzadko umawiają się na konkretną godzinę, czas płynie tutaj jak w powieściach Marqeza - powoli,
niespiesznie, niepostrzeżenie.
Senne zazwyczaj ulice dominikańskich miast ożywiają się w okresie karnawału. Jest on
obchodzony podobnie jak w Brazylii - hucznie i barwnie. Ulice wypełniają się korowodami

tańczących przy tradycyjnej kreolskiej i afrykańskiej muzyce ludzi.
Płyty z muzyką merengue mogą być świetną pamiątką z Dominikany. Podobnie jak inne wytwory
miejscowej sztuki ludowej. Najpopularniejsze są lalki lirna. Są to pokryte kolorową glazurą figurki
kobiet ubranych w kreolskie stroje. Interesujące są tez pierścionki merengue, z karuzelami z
diamentów i kamieni szlachetnych, albo dwustronne pierścionki z dwoma oczkami, które można
obracać na palcu tak, by zmieniac ich wygląd zaminiając oczka miejscami.
Przechadzając się uliczkami dominikańskich miejscowości dobrze mieć przy sobie trochę
cukierków. Turysta zwsze jest tam bowiem otaczany gromadką roześmianych dzieci, wołających
kalameros! kalameros! Dając im trochę słodyczy sprawi się im dużą radość i zaskarbi sympatie
okolicznych mieszkańców.
Osoby chcące wynająć na Dominikanie samochód winny mieć kartę kredytową, bowiem firmy
wynajmujące pojazdy często jej wymagają. Wypożyczalnie, hotele i restauracje honorują karty Visa,
Mastercard, American Express.
Prawie wszystkie banki na miejscu realizują czeki podróżne American Express, Thomas Cook,
Bank of America.
Na Dominikanie można porozumieć po angielsku i francusku, językiem urzędowym jest jednak
hiszpański. Trzeba być jednakże przygotowanym na pewne rozbieżności między hiszpańskim
Półwyspu Iberyjskiego, a hiszpańskim miejscowym. Przede wszystkim w uszy rzucić się może
typowe dla Karaibów mieszanie r i l. To znaczy, że hiszpańskie mi amor zabrzmi na Dominikanie:
mi amol, natomiast falda ( spódnica), mieszkańcy zachodniej części kraju wymówią: farda. Na
północy zaś i r zastępowane jest przez r. Różnice dialektalne nie są jednak na tyle duże, by w
znaczącym stopniu utrudnić komunikację.

Wycieczki fakultatywne:
Wyspa Saona – wyprawa na jedną z największych wysp otaczających Dominikanę. Eksplodujące
piękno dominikańskiej fauny i flory, białe piaszczyste plaże i czysta turkusowa woda to atrakcje
czekające na odwiedzających wyspę. W programie wycieczki wyjątkowe miasteczko Altos de
Chavon – osiedle kolonialne zbudowane z koralowca na wzór architektury włoskiej z XVI wieku,
rejs szybką łodzią motorową, Piscina Natural – naturalny basen na Morzu Karaibskim zwany
również największą wanną Karaibów, gdzie można zobaczyć czerwone rozgwiazdy, oraz czas na
kąpiele słoneczne na plaży Sueno del Caribe. Wycieczka całodzienna. Cena – ok. 155 USD
(zawiera obiad w formie bufetu i lokalne napoje).
Santo Domingo – wizyta w jednym z najstarszych miast Karaibów, które łączy nowoczesne
wyrafinowanie z wiekowym wdziękiem. W programie: Jaskinie Tres Ojos w centrum miasta, Fara a
Colon (Mauzoleum Kolumba), Zona Colonial – pierwsza osada murowana w Nowym Świecie,
katedra Menor, forteca Ozama, Calle Las Damas, Panteon Narodowy, Alcazar de Colon, spacer po
słynnej ulicy El Conde (czas wolny), Faro a Colon. Wycieczka całodzienna. Cena – ok. 110 USD
(zawiera obiad).
Tipo Dominicano – prawdziwa, niekomercyjna Dominikana. W programie: kolorowa wioska La
Ceiba, wiejska szkoła, rancho z tropikalnymi owocami, kawą i kakao, muzeum cygar, miasto
Higuey, karaibski bazar, bazylika w Higuey, plantacja trzciny cukrowej, rejs tropikalną rzeką Yuma,
jaskinia Berna – rzeźby Indian Taino. Wycieczka całodzienna. Cena – ok. 110 USD (zawiera obiad).
Samana – dzika przyroda Dominikany. Cztery środki transportu. Przejazd busem przez Koldyrierę
Oriental, łodzią kanałami lasów namorzynowych w Parku Los Haitises i przez zatokę Samana.
Spektakularne jaskinie Indian Taino. Truck safari w górach na półwyspie Samana, jazda konna pod
słynny wodospad El Limon z kąpielą w orzeźwiającej wodzie. Wycieczka całodzienna. Cena – ok.
230 USD (zawiera obiad).

