Decameron Explorer destaca-se como uma agência de turismo receptivo com
longa experiência no ambiente de turismo. Com os serviços de Decameron
Explorer, você pode satisfazer todas as expectativas de alcançar a logística
perfeita para incentivos de grupo, que respondem, convenções, entre outros.
Decameron Explorer Explorer é o enlace direto à melhor cadeia de hotéis “Tudo
Incluído” de Centro e Sul America, “Decameron Hotels”. Para passear, Decameron
Explorer oferece excelentes programas em cada destino e o melhor serviço de
transporte na categoria para você. Temos também serviços V.I.P.
Decameron Explorer oferece uma excelente infraestrutura de serviços
receptivos para acomodar as necessidades dos seus clientes. Nos aeroportos de
cada destino dispomos de pontos de atendimento para os nossos passageiros,
pessoal permanente com licenças especiais de entrada ao cais internacional,
áreas de migração y alfândegas. Graças a essa infraestrutura, podemos
providenciar identificação de bagagem para agilizar o processo de distribuição
aos quartos de hotel. Com o apoio dos guias, também gerir o préregisto para os
grupos durante a viagem aos hotéis, a fim de facilitar o check-in nas recepções.
Atualmente, temos escritórios atenção personalizada no Panamá, El Salvador,
Equador e Colômbia, Haití e Perú. Dentro do pessoal a trabalhar para Explorer
tem profissionais na gestão de grupos, incentivos,
convenções, que estão sempre atentos desde o início da negociação até a
execução.
Por esta e muitas outras razões, nós convidamos você a utilizar o nosso serviço
com um excelente serviço
garantido e comodidade para seus clientes.

SERVIÇOS

Entre os serviços oferecidos pelo Decameron Explorer (DMC), destacamos:
• Circuitos turísticos em combinação com hotéis de cidade e de montanha,
• Reserva e vendas de bilhetes aéreos,
• Gestão e logística de vôos charter,
• Traslados de grupos privados,

• Excursões eco turísticas, culturais e históricas, de aventura de pesca e
de mergulho,
• Circuitos turísticos em Panamá, Equador combinação com Galápagos,
visitar a Metade do Mundo, Otavalo; El Salvador (Com extensões a
Honduras e Guatemala) e Colômbia em combinação com as Caraíbas,
em destinos como as Ilhas de San Andrés e Providência, a inigualável e
histórica Cartagena, o Hotel Temático Panaca e a exótica Amazônia
• Programas para grupos de incentivos e convenções (personalizadas para
cada cliente) com possibilidades de hospedagem, alimentação, traslados,
entretimento, desportos etc.
• Atendimento personalizado nas bancas de vendas e atendimento ao
publico nos lobbys de cada hotel 7 dias por semana.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Uma frota completa de veículos, embarcações e aviões garantem um serviço de
excelência em todas as nossas excursões, passeios ecológicos e transferências.

RECURSOS HUMANOS

Somos uma equipe de organizadores, coordenadores e guias profissionais com
mais de 10 anos de experiência no atendimento a cruzeiros e charters, que podem
dirigir excursões aos lugares mais interessantes de cada pais com fluência em
vários idiomas (Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano , Português, Francês, Russo).

SAÚDE E SEGURANÇA DO PROGRAMA (HACCP)

Decameron Explorer tem uma equipe de coordenadores e auditores para a
realização de normas e regulamentação na segurança alimentar.
O HACCP é um programa de controle para manipulação de alimentos e se concentra
em promover a sua segurança através da identificação e monitoramento de
riscos com medidas adequadas de controle em pontos críticos, reduzindo o
risco de doenças transmitidas por alimentos para clientes e reduzindo assim o
número de reclamações. Este auditoria equipe dos restaurantes utilizados em
viagens de campo e proporciona saúde básica e procedimentos de segurança
para a nossa comida e os fornecedores de bebidas.

Haiti, um país misterioso e cativante, está situado no coração das Caraíbas, compartilhando a ilha Hispaniola com o país vizinho, a República Dominicana. Em
terra haitiana fala-se francês e créole. Graças a uma grande influência estrangeira, muitos habitantes também dominam o inglês e o espanhol. Desde há 400
anos, o Haiti é conhecido como a Pérola das Caraíbas. A primeira colónia a emancipar-se do domínio europeu, com a rebelião do ex-escravo Toussaint-Louverture,
fomentou com a sua independência a abolição da escravatura em todo o continente americano. Hoje em dia, a hospitalidade inigualável do povo haitiano, com
a sua lendária história e a sua riqueza cultural, são a base para retomar o seu lugar como verdadeiro tesouro tropical entre os destinos mais solicitados pelos
turistas. Haiti oferece-nos um amplo panorama sobre uma terra de natureza caprichosa, abençoada por um sol radiante, praias virgens e águas cristalinas. Neste
cenário, a cultura haitiana exibe um mosaico eclético de raízes africanas, com influências coloniais, uma pitada dum ar francês e um toque latino-americano - um
sincretismo sem igual que forma um património fantasticamente dinâmico. Haiti é música e merengue, é cultura e pintura, vodu e Carnaval. Historicamente, o
cultivo da cana de açúcar domina o panorama industrial do país pelo que nasce em 1862 a destilaria Barbancourt, que hoje produz um finíssimo rum que se aprecia
no mundo inteiro. Haiti, ilha maravilhosa rodeada por mares tropicais, é também um lugar idóneo para os amantes dos desportos aquáticos, como o mergulho e a
pesca. Haiti promete um espetáculo único, tanto para o aventureiro, como para o que queira conhecer um país de profundas raízes culturais ou para quem procura
simplesmente eliminar o stress quotidiano.

VEM DESCOBRIR A ILHA MAIS EFERVESCENTE DAS CARAÍBAS!

CERIMÔNIA

VODU
Vodu é o que chamamos a total incorporação de crenças e rituais de origem
africana numa nova fé religiosa. As más interpretações das que o vodu tem sido
objecto ainda hoje escondem a realidade duma crença que na sua essência
fala da harmonia entre um ser e o seu entorno. O aspecto fundamental desta
religião é a sua grande influência na vida social dos fieis, sobre todo entre a
gente do campo.
É através do vodu que se transmite às novas gerações de haitianos as noções
fundamentais de vida, sociedade, harmonia com a natureza, medicina natural e
cultura em geral. Nos campos de Haiti, o vodu é parte integral da imaginação e
da vida quotidiana. É a força vital que dá impulso à expressão artística haitiana,
tanto à pintura, como a narração folclórica e à música. Estais convidados a entrar
neste universo místico e ser testemunha de alguns dos rituais vodu tradicionais
numa mise-en-scène musical e visualmente cativante.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 6 pessoas · MAXIMO: 18 pessoas
IDADE MÍNIMA: 16 anos
INCLUI: Transporte terrestre, guia turístico com domínio dos idiomas inglês e
francês, entrada, lanche, bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Vestuário casual (calças / saia comprida).
SAÍDA: 18H00 · REGRESSO: 20H00

TOUR DE ANDAMENTO

A MONTROUIS
Este passeio é a maneira ideal para aprender sobre a autêntica vida rural
dos habitantes do caminho das planícies Haitianas. Andando descobrem as
diferentes práticas agrícolas nesta área – arrozais, horticultura variados como
várias espécies de árvores de fruto das planícies costeiras e flores exóticas, e
os segredos da medicina tradicional à base de plantas. A caminhada por trilhas
campos e vegetação rasteira nos leva a ladeira Cadenette, um santuário o culto
vodu. Nascentes de água doce aqui também servem para várias necessidades de
limpeza da população local. Cruzamos o centro das casas humildes de agricultores
e pescadores na aldeia, não sem esquecer-se de dizer Olá, de passagem.
VISITA AO MUSEU OGIER FOMBRUN (OPCIONAL): Haiti, ou Santo Domingo, como
era conhecido então, era a colônia mais produtiva da França, e em seu pico
produziu mais de três quartos de açúcar do mundo, o que foi conseguido através
da exploração da mão-de-obra negra trazida da África. Com o tempo, grupos de
escravos lutaram pela abolição da escravatura e do colonialismo, alcançando a
independência do Haiti em 1804, quando foi criada a primeira República Negra
no mundo. Habitação Ogier, construído em 1760, foi uma sagacidade que mais
tarde foi abandonada. É uma das poucas plantações de açúcar que sobreviveu
à devastação do tempo e as ruínas foram descobertas por o arquiteto Gérard
Fombrun em 1977, que desde então tem se dedicado a restaurar a antiga estrutura.
Hoje, a grande casa foi completamente renovada e serve como um museu, exibindo
autênticos artefatos históricos que contam as origens da nação haitiana. É um
lugar de memórias que homenageia os heróis do passado.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 5 pessoas · MAXIMO: 24 pessoas
INCLUI: Transporte terrestre em Tap Tap, frutas, refrigerante, e guia de turismo
com domínio do espanhol, inglês e francês.
RECOMENDAÇÕES: Calçado cómodo para caminhar, moeda nacional ou USD em
denominações baixas para compras de artesanato e produtos locais.
SAÍDA: 8H00 · REGRESSO: 11H00
SAÍDA: 14H00 · REGRESSO: 17H00

HAITI HISTÓRICO – SANS SOUCI &

CITADELLE HENRY
A fortaleza Citadelle Henry, situada no norte de Haiti, é a fortaleza histórica
maior das Américas e sem duvida o património mais emblemático do país. Na
construção deste ícone da independência haitiana, que vigia cioso do cimo duma
montanha, participaram 20,000 trabalhadores. Construiu-se entre os anos 1806
e 1820, sob o mandato de Henry Christophe - o líder carismático da rebelião
de escravos que levou á independência de França e que depois se declarou rei
da região norte do estado recentemente independente de Haiti. Para chegar a
este sitio (oficialmente “Parque Natural Histórico Citadelle Sans Souci, Ramier”,
declarado Património da Humanidade pela UNESCO), continuamos por estrada até
Milot, onde visitamos a igreja circular de Nossa Senhora da Imaculada Conceição
e as ruínas do Palácio Real Sans Souci (também designado como Património da
Humanidade pela UNESCO). A subida é por um caminho empinado até ao forte
no alto da montanha. Se faze a cavalo (aprox. 30 min, com a assistência de um
ajudante local). A grandiosa edificação que constitui a cidadela foi pensada para
alojar 5,000 pessoas; hoje em dia alberga uma das colecções mais importantes
de canhões dos séculos XVIII e XIX. Desde o topo pode-se apreciar uma vista
quase infinita, até ao país vizinho, a República Dominicana. A descida faz-se pelos
mesmos meios que a subida, almoçamos em um restaurante perto.
*NOTA: Só se permite participar pessoas em bom estado físico. Não serão
aceites nesta actividade mulheres grávidas nem pessoas sob influencia de
álcool ou de substancias ilícitas.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II-III
MINIMO: 2 pessoas · MAXIMO: 38 pessoas
IDADE MÍNIMA: 10 anos
INCLUI: Transporte terrestre, entradas, aluguer de cavalo, guia turístico com
domínio do spanhol, inglês e francês, almoço, bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Calças e camisa de manga comprida, calçado desportivo,
chapéu, protector solar, moeda nacional o USD em denominações baixas para a
compra de artesanato e produtos locais.
SAÍDA: 5H30 · REGRESSO: 22H00

JACMEL &

BASSIN BLEU
Ao largo da costa das Caraíbas, escondida no fundo duma belíssima baía,
encontramos a cidade de Jacmel; a capital cultural de Haiti. Aqui o passado
parece conviver em harmonia com o presente. A cidade tem desempenhado um
papel importante na história do país, mas é mais conhecida como um lugar que
tem alimentado as aspirações de numerosos poetas, músicos, artistas, pintores,
escritores e intelectuais. A cultura é marcada por artesanatos feitos em papel
machê, podemos participar nesta tradição através de uma pequena oficina
em que deixamos a nossa imaginação para criar as nossas próprias memórias
desta experiência criando e pintando pequenas máscaras neste material. Bassin
Bleu (Laguna Azul), está a 40 minutos de Jacmel, percorrendo um caminho que
oferece fantásticas vistas da baía. Em Grand-Fond espera-nos uma caminhada
de uns 15 -30 minutos para chegar á cascada de Bassin Bleu. Ao cair, a água
da cascada cria três lagunas, das quais Bassin-Clair (laguna transparente) é a
mais espectacular, mas também a de mais difícil acesso - a subida requer uma
escalada e a descida é com a ajuda duma corda. O esforço é generosamente
recompensado com um mergulho nas águas azuis e frescas da laguna.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II.
MINIMO: 4 pessoas · MAXIMO: 36 pessoas
IDADE MÍNIMA: 10 anos
INCLUI: Transporte terrestre, guia turístico com domínio do idioma inglês e
francês, almoço, bebidas, lanche.
RECOMENDAÇÕES: Vestuário leve e confortável, wet shoes ou calçado desportivo,
roupa de banho, toalha, protector solar, repelente de insectos, chapéu, moeda
nacional o USD em denominações baixas para a compra de artesanato e
produtos locais.
SAÍDA: 05H30 · REGRESSO: 21H00

MARCHAND

DESSALINES
Marchand Dessalines foi a primeira cidade que se fundou depois da Declaração
de independência do Haiti em 1804. A maior atracção do lugar é o seu sistema
de fortificações, construído com o propósito de defender a cidade e atacar o
inimigo. Em total, há seis fortes: Culbuté, Décidé, Doko, Madame, Innocent e Fin
du Monde ou “Fim do Mundo”, nome peculiar dado á fortificação que se construiu
no alto da colina pois parecia ter “o mundo aos seus pés”.
Por toda Marchand Dessalines encontram-se vestígios históricos e casas
luxuosas que pertenceram a personagens famosas da historia haitiana: a casa
da esposa do imperador Marie-Claire Heureuse Félicité com o seu tecto de
adobe, a casa de Charlotin Marcadieu, as sepulturas do general Brutus, coronel
Gabart e Batraville, as ruínas da casa do próprio Dessalines e varias cavernas e
piscinas naturais. O mercado é um reflexo da cultura haitiana , rica em variedade
, é a fonte do comércio do lugar.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I-II.
MINIMO: 4 pessoas · MAXIMO: 36 pessoas
IDADE MÍNIMA: 10 anos
INCLUI: Transporte terrestre, guia turístico com domínio do idioma espanhol,
inglês e francês, entrada, frutas, bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Vestuário casual, calçado cómodo, protector solar, repelente
de insectos, chapéu, moeda nacional o USD em denominações baixas para a
compra de artesanato e produtos locais.
SAÍDA: 07H30 · REGRESSO: 13H00

MUSEU OGIER

FOMBRUN
O Museu Ogier-Fombrun é um lugar que toda pessoa visitando Haiti deve
conhecer. Situado a tão só 5 minutos do hotel Royal Decameron, este encantador
Museu, localizado no que foi antigamente um Engenho Açucareiro Colonial,
conta com uma enorme coleção de artefatos autênticos da época que narram
a historia de Haiti desde os tempos pré-colombianos Taino até a revolução que
culminou coma Independência da França em 1804. A excursão até ali é um passeio
divertido e agradável, apto tanto para maiores como menores, pois se realiza em
uma pequena caminhonete de cores vivas e chamativas, o “Tap-tap”, transporte
típico do país. Uns simpáticos guias locais lhe dão uma acolhedora bem-vinda
ao visitante e lhe brindam a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a
cultura e a extraordinária a historia deste país. Na Boutique encontra-se uma
bonita variedade de artesanato local para levar de lembrança.
ESCOLHA 2: Seguindo a visita ao Museu, a excursão continua, ainda em “TapTap”, até o hotel vizinho de Moulin Sur Mer, com seus vastos jardins e arquitetura
de estilo colonial, onde poderá desfrutar de um apetitoso lanche e um momento
agradável de relaxamento frente ao mar.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
INCLUI: O transporte em “Top-Tap” de ida e volta, a visita guiada, um coquetel de
Bem-Vinda (garapa de cana), um presente-souvenir.
MINIMO: 1 pessoa · MAXIMO: 15 pessoas · DURAÇÃO : 2 HORAS
ESCOLHA 2 INCLUI: Transporte em “Taptap”, visita guiada, bebida de boas-vindas
(sumo de cana), pequeno brinde / souvenir, um apetitoso petisco frente ao mar
com pratos típicos para petiscar, refrescos drinks e o famoso cocktail Paradise
de Moulin Sur Mer.
MINIMO: 1 pessoa · MAXIMO: 15 pessoas · DURAÇÃO : 2 HORAS
RECOMENDAÇÕES: Roupa e calçado cômodos, chapéu, lentes de sol, moeda
nacional ou USD em baixas denominações para a compra de artesanatos e
produtos locais.

MON TAN H I SM O – M AN AN C IAL PIAT &

CAMPOS DE BERRO
Começamos a caminhada perto do Hotel no povoado de Délugé. Avançamos
pelas margens do rio, passando por remotos bateyes tradicionais o que nos dá
a oportunidade de interactuar com os camponeses e familiarizar-nos com a
sua forma de vida tão particular. O vale que atravessamos serve de moldura
a uma vegetação desenfreada, nutrida pela água do rio que desce aos saltos
pelas colinas, criando um oásis de riqueza natural. Chegamos ao nosso destino
final, o manancial de Piat a 900m de altura, com descansos ocasionais pelo
caminho. É aqui onde se cultiva o berro, e a recompensa pela caminhada
será um refrescante banho numa das piscinas naturais, rodeado pelos férteis
campos desta planta de propriedades tanto nutritivas como medicinais - um
momento totalmente tonificante! Regressamos ao Hotel por outro caminho
mais accessível, em veículo 4x4, chegando justo a tempo para o almoço.
*NOTA: Só se permitem participar pessoas em bom estado físico. Não serão
aceites nesta atividade mulheres grávidas nem pessoas sob influencia de álcool
ou de substancias ilícitas.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II.
MINIMO: 5 pessoas · MAXIMO: 24 pessoas
IDADE MÍNIMA: 12 anos
INCLUI: Transporte terrestre, guia turístico com domínio do espanhol, inglês e
francês , guia local, entradas, frota fresca, refrescos.
RECOMENDAÇÕES: Calções, camisa manga curta, calçado desportivo, chapéu,
roupa de banho, toalha, protector solar, repelente de insectos, moeda nacional
o USD em baixas denominações para a compra de artesanato e produtos locais.
SAÍDA: 07H30 · REGRESSO: 11H30

VISITA A PORT

– AU – PRINCE
Visitando a cidade de Port-au-Prince, passamos pelos bairros mais afectados
pelo terramoto de 2010 para desembocar no Mercado de Hierro, um mercado local
de artesanato e produtos locais (tempo livre para compras). Visita ao Musée du
Panthéon National (museu MUPANAH), onde nos familiarizaremos com a longa e
dramática historia de Haiti. Continuamos em direcção ao bairro Bois Verna onde
podemos apreciar as pitorescas casas ornamentadas ao estilo “gingerbread”,
testemunhas duma era longínqua.
Breve paragem na praça principal, “Les Champs de Mars” onde podemos ver
as várias estátuas dedicadas aos heróis da independência haitiana, chegamos a
Pétion-ville, uma área residencial que se tem transformado no centro da actividade
comercial da capital desde o grande terramoto. Almoçamos num restaurante
próximo. Breve paragem num supermercado para compra de produtos locais.
Visita a uma galeria de arte haitiana.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 8 pessoas · MAXIMO: 50 pessoas
INCLUI: Transporte terrestre, entradas, guia turístico com domínio do espanhol,
inglês e francês, almoço, bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Calçado cómodo para caminhar, chapéu, protector solar,
óculos de sol, moeda nacional o USD em denominações baixas para compras de
artesanato e produtos locais.
SAÍDA: 7H30 · REGRESSO: 18H00

QUEDA DE AGUA

CIDADE DA FELICIDADE
Queda de Agua (Saut d’Eau), conhecida como Cidade da Felicidade, é um lugar
místico onde as pessoas vão venerar os santos para resolver seus problemas.
Este percurso nos brinda a oportunidade de conhecer a Cultura e aprofunda
Religiosidade Haitiana. O lugar destaca-se por uma cachoeira maravilhosa cujas
aguas provem de uma preciosa fonte e que dão nome a este lugar sagrado e
pacifico para os crentes católicos e vudú que desejam ter uma comunicação
direta com sua divindade. Aqui, segunda a crença local todas as suplicas são
atendidas. Nesta experiência podemos entender o significado de Ayiti (em
creole) ou Haití “Terra Montanhosa” já que durante o trajeto à Queda de Agua
teremos uma maravilhosa vista desde uma parte superior que nos brinda uma
majestosa paisagem até a separação da Ilha, dèyè mòne gen móne “mais além
das Montanhas”. Sem importar o credo, e todos são bem vindos!
Realizaremos uma parada na Casa Cultural para um breve descanso, e
continuaremos com a contemplação da Cachoeira com opção de um refrescante
banho natural e tempo para suplicas; visitaremos também a Fonte Tizo e
finalizamos na Catedral da Cidade.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 7 pessoas · MAXIMO: 22 pessoas
IDADE MÍNIMA: 12 anos
INCLUI: Transporte terrestre guia turístico com domínio no Idioma inglês, francês
e espanhol, entrada, snack e hidratação.
RECOMENDAÇÕES: Vestimenta leve e confortável, wet shoes e/ou calçado
esportivo, vestido de banho, toalha, protetor solar, repelente, chapéu, moeda
nacional ou USD em baixas denominações para a compra de artesanatos e
produtos locais.
SAÍDA: 5H30 · REGRESSO: 13H30

DESPORTOS

AQUATICOS

Pela sua situação privilegiada no coração do mar das Caraíbas, Haiti propõe muitas actividades para os apaixonados pelos desportos aquáticos. Com as suas águas
tropicais e uma visibilidade que muitas vezes chega a mais de 33m, as paisagens naturais marinhas do Haiti encontram-se entre as melhores das Caraíbas. Com acesso
fácil em lancha, o visitante submerge-se num espectáculo marinho de recifes coloridos, onde poderá apreciar muitas espécies de peixes tropicais, bem como moreias,
caranguejos, lagostas e, ás vezes, raias águia, raias comuns, barracudas e até tubarões de recife. Também encontramos aqui exemplares gigantes de esponja de orelha
de elefante (entre os maiores do mundo) e o coral negro, espécie única. Surpreendentemente, os recifes de Haiti têm escapado ao branqueamento de coral que tem
afectado as outras partes do mar das Caraíbas e tomando em conta a extensão da costa quase virgem, o explorador subaquático terá falta de paisagens para descobrir.
Os sítios mais chamativos são o Zombie Hole e os vestígios da multidão de embarcações naufragadas no fundo do litoral haitiano, desde os tempos coloniais até a era
moderna. Em resumo, com as suas águas cristalinas e ampla variedade de vida marinha, nas profundidades das águas de Haiti jaz uma infinidade de tesouros para os
amantes das actividades aquáticas, novatos ou peritos.
*NOTA REFERENTE A TODAS AS ACTIVIDADES NAUTICAS IMPORTANTE : Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição
cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que não
cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).

JET SKI (1-2 PESSOAS)

DISCOVERY CRUISER
(1-3 PESSOAS)

PASSEIO EM

LANCHA

Cavalgando nas ondas do mar Caribe sob o sol, com subida de adrenalina
garantida, não perca esta oportunidade emocionante e refrescante de explorar
as costas vizinhas. Seu guia os levará para conhecer os melhores lugares no
transcurso da Côte des Arcadins.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II
Minimum: 1 pessoa · MAXIMO: 8 pessoas por saída
DURAÇÃO: 30 minutos – 1 hora
INCLUI: jet ski, guia
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem
pessoas com problemas de coluna ou operações recentes. O guia da excursão
reserva-se o direito de não admitir algum participante que não cumpra com
estes requisitos ou pessoas sob a influencia de álcool ou drogas (sem direito a
devolução).
Porque não gozar um dia no mar, entre familiares ou amigos? Um dia ameno e
relaxado, que lhes pode levar a um de vários destinos: o banco de Anse à Galet, a
praia de Anse à Pirogue, as ilhas de Arcadins, Anse à Raisin ou a praia Mikaz. ¿Ou,
o que acham duma saída romântica ao pôr do sol nas águas lânguidas da baía?
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I
Minimum: 6 pessoas · MAXIMO: 12 pessoas
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Lancha (varia de acordo com o n. de participantes), capitão, todos os
equipamento de segurança (radio, tenda, salva vidas, kit de primeiros socorros),
tripulação com domínio do inglês e francês, refrescos, cerveja e água engarrafada,
equipo de snorkel.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, protector solar, roupa de banho, toalha, óculos
de sol, chapéu.
OPÇÕES EM PRIVADO: Boat Charter Meio-dia & Full Day
Barco privado 3 horas com bebidas e sem bebidas

PESCA

DEPORTIVA

PESCA DE

ALTO MAR

Nas águas litorais de Haiti, ainda existem muitas oportunidades para dedicarse á pesca desportiva. A nossa equipa de pesca é integrada por pessoal altamente
competente e familiarizado com a pesca no Haiti, que em temporada inclui
wahoo, peixe vela, atúm e outras espécies que habitam estas águas temperadas.
Pesca com cana tipo “trolling” ao longo da costa.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 1 pessoa · MAXIMO: 4 pessoas
INCLUI: Lancha (com capacidade para 8 passageiros), capitão, todos os
equipamento de segurança (radio, tenda, salva vidas, kit de primeiros socorros),
tripulação com domínio do inglês e francês, equipamento de pesca (cana, isca),
refrescos e água engarrafada.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, roupa de banho, protector solar, toalha, óculos
de sol, chapéu.
DURAÇÃO: 2 HORAS
A opção para o pescador veterano! A pesca de alto mar, pela sua natureza,
implica navegar distancias maiores para chegar a águas profundas.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II
Minimum: 2 pessoas · MAXIMO: 12 pessoas
INCLUI: Lancha (com capacidade para 8 passageiros), capitão, equipamento de
segurança (rádio, tenda, salva vidas, kit de primeiros socorros), tripulação com
domínio de inglês e francês, equipamento de pesca (cana, isca), refrescos e
água engarrafada. A tripulação pode preparar a pesca em sushi, para quem o
deseje, dependendo das espécies capturadas.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, protector solar, toalha, roupa de banho, óculos
de sol, chapéu.
DURAÇÃO: JOURNÉE COMPLET

PHOTO

SHOOT

TOUR AO

PÔR DO SOL

CALENDÁRIO DISPONÍVEL.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
Reserva com 24 horas de antecedência, sujeito a disponibilidade
Duração: 1 hora Decoração e fotógrafo não incluídos
8HOO - 9 H00
17H00 - 18H00

Descubra a magnífica vista da costa de Arcadins a bordo de um barco ideal
para esta viagem e descubra o belo pôr do sol do Haiti.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I
Minimum: 10 pessoas · MAXIMO: 38 pessoas
INCLUI: Cocktail (Fruit Punch)
RECOMENDAÇÕES: Roupas leves, maiô e toalha, óculos escuros, protetor solar,
chapéu ou boné.
SAÍDA : 17H00 - 18H00 (MESES DE INVERNO)
DURAÇÃO: 60 À 90 MINUTES

MERGULHO

APNEE

BANANA

BOAT

Um refúgio tranquilo no Mar do Caribe, enquanto descobre maravilhosas
paisagens subaquáticas! O tempo de algumas HORAS, momentos inesquecíveis
para os amantes da vida marinha de todas as idades.
Os recifes de coral que estão perto do hotel e que são feitos para mergulho
são: as Ilhas Arcadins, o Trou Forban, Anse à Pirogue e Anse à Galet.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 2 pessoas · MAXIMO: 12 pessoas
INCLUI: Barco (com capacidade para 12 pessoas) com capitão, todos os
dispositivos de segurança (rádio, toldo, coletes salva-vidas, kit de primeiros
socorros), tripulação francófona, equipamento (máscara, snorkel, barbatanas),
água potável.
NÃO INCLUI: Máscara de mergulho
RECOMENDAÇÕES: Fato de banho e toalha, óculos de sol, protetor solar, chapéu
ou boné. DURAÇÃO: 1 ET 3 HORAS
Tour de diversão para explorar a costa caribenha em Banana (deslizador
inflável). Ideal para desfrutar de dias quentes na Côte des Arcadins.
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II.
MINIMO: 2 pessoas · MAXIMO: 8 pessoas
INCLUI: Banana e guia acompanhante.
RECOMENDAÇÕES: Traje de banho, protetor solar, toalha
DURAÇÃO: EXCURSÃO DE 15 MINUTOS À BANANA.

.

EXPRESS

BOAT
Descobre a maravilhosa, visita de Cote des Arcadins em um barco especialmente
concebido para esta viagem e descobre as belas casas construídas a beira das
praias com a possibilidade de mergulhar em uma piscina natural de agua turquesas
no meio do mar onde você irá apreciar os recifes e peixes das diferentes cores,
enquanto o chef prepara os frutos do mar frescos que desfrutaram em uma mesa
na agua.!
Uma atmosfera festiva!
A saída da excursão depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I.
MINIMO: 4 pessoas · MAXIMO: 8 pessoas
INCLUI: Refrigerante, agua, cerveja.
NÃO INCLUI: Gorjeta.
RECOMENDAÇÕES: Roupa de banho e toalha, óculos de sol, protetor solar, chapéu.
HORAS DISPONÍVEIS: Terça / Quinta-feira. 9h-12h e 13h-16h
SAÍDA: 7H30 · REGRESSO: 18H00

NOSSOS

CONTACTOS
HAITÏ

ELIZAIRE PIERRE – COORDINADOR DE RECEPTIVOS
Transfers.haiti@decameron.com
Directionexplorer.haiti@decameron.com
Tel.: +509 2815 0101 Ext. 8071
Cel: +509 4891 8329, +509 4895 3808

