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Welkom in het paradijs dat de 
Dominicaanse Republiek heet!
Na de orkanen Irma en Maria, afgelopen september, kregen een paar Caribische eilanden het goed te verduren. Het staartje van Maria 

raasde ook over de Dominicaanse Republiek en bezorgde vakantiegangers vroegen zich af of het eiland er nog wel zo tropisch bij lag. 

Ja dus! Zo ondervonden ruim twintig reisagenten onlangs tijdens een studiereis van TUI. Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter 

ging mee en deed verslag voor TravelPro.

De studiereis begint met een negen uur durende 
vlucht naar Punta Cana. Die wordt uitgevoerd 
met een Boeing 787, de Dreamliner. Dat 
betekent onder andere meer ruimte, minder 
lawaai en een persoonlijk entertainmentsysteem. 
Daarnaast heeft TUI fly recent het serviceconcept 
aangepast en krijg je nu tijdens de vlucht een 
gratis maaltijd, snack en zijn de non-alcoholische 
drankjes inclusief.

Korte transfer
Het is ideaal dat TUI een rechtstreekse vlucht 
aanbiedt, waarbij je, afhankelijk van de vluchtdag, 
een tussenlanding hebt op Jamaica. In sommige 
gevallen zal je uit het toestel moeten, maar TUI 
streeft altijd naar een zo snel mogelijke hervatting 
van de reis. Na een lange reis brengt de 
transferbus je in nog geen half uurtje naar Punta 
Cana, waar Hotel Riu Republica ligt. Dit wordt 
onze verblijfplaats voor de komende nachten. 

RIU domineert
Voor de Nederlandse vakantieganger draait 
het tijdens een vakantie op het tropische eiland 
vooral om zon, zee en strand. En luxe hotels 
om je volledig in de watten te laten leggen. 
Niet verrassend dat RIU domineert aan de 

kust bij Punta Cana, een van de belangrijkste 
strandbestemmingen van het land. Op de eerste 
ochtend na aankomst wonen we een presentatie 
bij van Edwin Lohman, business development 
manager bij RIU. Hij vertelt alle ins en outs over 
de populaire keten, doet de verschillen tussen 
Palace, Classic, Club en Plaza Hotels uit te 
doeken en stelt ons op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes. 

Treasure Hunt langs de RIU hotels
De beste manier om de RIU hotels écht goed 
te leren kennen, aldus Edwin, is de hotels 
zelf ervaren en zien dat elk hotel zo zijn eigen 
doelgroep heeft. En dus worden we in groepjes 
van vijf op pad gestuurd om Hotel Riu Palace 
Bavaro, Hotel Riu Naiboa, ClubHotel Riu Bambu, 
Hotel Riu Palace Punta Cana en Hotel Riu 
Palace Macao te ontdekken. En ja, er zijn écht 
verschillen. Zo kent Hotel Riu Palace Macao 
een adults only formule, voelt ClubHotel Riu 
Bambu aan als een (familie)dorp en heeft Hotel 
Riu Naiboa een kleinschalig karakter. Met 350 
kamers is het dan ook een van de kleinere 
hotels.

Vervelen geen optie
Na een rondje langs de RIU hotels is het 
duidelijk; de hotels bieden zoveel faciliteiten 
dat vervelen geen optie is. Op het strand 
worden aerobics- en yogalessen gegeven, 
in de zwembaden worden tal van activiteiten 
georganiseerd en ’s avonds zijn er geweldige 
shows. Om slechts enkele opties te noemen. 
Maar zo’n eind vliegen en niets van de 
bestemming zien, dat is zonde! TUI heeft daarom 
een ruim aanbod aan excursies, waaronder 
Saona Dominica Autentica. Dat de wekker voor 
deze trip (met een beetje gezucht) al om 5.15 uur 
gaat, blijken we snel te zijn vergeten. 

Een dagtrip naar hét paradijs 
Onder leiding van de Nederlandssprekende 
gids German bezoeken we het 110 vierkante 
kilometer grootte eilandje voor de kust van 
Bayahibe. We varen af naar het allerlaatste 
strand, El Canto de La Playa, dat door de 
verre ligging het rustigste van alle stranden is. 
Met dank aan de speedboat zijn we binnen 
45 minuten in hét paradijs aangekomen. Het 
water is hier nog blauwer dan in Punta Cana, 
vanwege het simpele feit dat het in de Caribische 
Zee ligt en niet (zoals Punta Cana) aan de 

Atlantische Oceaan. Eenmaal aangekomen op 
het strand is er tijd om te zonnen, snorkelen, 
verse kokosnoten met een rietje leeg te drinken, 
souvenirs te kopen bij dat ene kraampje óf te 
genieten van een massage. Als je niet bezig blijft 
met foto’s maken van de prachtige palmbomen 
en knalblauwe zee. 

Lunch in de schaduw
Na twee uur in het paradijs door te hebben 
gebracht, stappen we op de boot en varen we 
naar Mano Juan, een van de twee dorpjes die 
Saona herbergt. Hier woont sinds 1944 het gros 
van de 300 inwoners van het eiland. Ze leven 
van de visvangst en het toerisme, wat ze graag 
combineren in de restaurantjes vlak aan het water. 
Rond de restaurants spelen kinderen, rennen 
honden en zie je een enkele ezel. Je snapt direct 
waar de excursienaam ‘Autentica’ vandaan komt! 
Tijd voor een goede lunch met onder andere 
kreeft. In de schaduw. Want ja, ook eind november 
lopen de temperaturen hier nog flink op.

Stuk voor stuk anders
“Een fantastische zon-, zee- en 
strandbestemming in de Caribbean, voor jong én 
oud! Er zijn prachtige hotels en de hoeveelheid 
luxe kun je zelf bepalen. Heel leuk om tijdens 
de Treasure Hunt op eigen gelegenheid en in 
kleine groepjes de hotels te bekijken. Hoewel ze 
stuk voor stuk anders zijn, zijn ze ook stuk voor 
stuk mooi. Met een geweldige ligging aan de 
prachtige witte palmenstranden”, aldus Henriëtte 
van den Bosch (D-reizen Vlaardingen).

Geld waard
De excursie is dan nog niet ten einde; na de 
lunch en een uurtje vrije tijd stappen we weer in 
de boot. Al terugvarend naar Bayahibe is het tijd 
voor een duik in een natuurlijk zwembad, dat als 
decor diende voor de film Blue Lagoon. Met cola 
en rum sluiten we de excursie hier in stijl af. Want 
dit drankje hoort toch echt bij de Dominicaanse 
Republiek! Gezien het hoge tropical gehalte is 
het niet verrassend dat deze dagtrip de meest 
geboekte excursie bij TUI is. De prijs van 149 

dollar per volwassene lijkt dan wat aan de hoge 
kant, maar het is het meer dan waard. Zeker als 
je je bedenkt dat drinken, tussendoortjes, lunch 
en transfer van en naar het hotel zijn inbegrepen. 

Beter beeld
“De Dominicaanse Republiek is een mooie 
strandbestemming met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Fijn om dat zelf eens te 
ervaren! Door de presentatie vanuit RIU heb 
ik daarnaast een beter beeld gekregen van 
de hotels. Of je nu op zoek bent naar rust of 
vertier, klein- of grootschalig; RIU biedt alle 
mogelijkheden. Het was leuk om dit via de 
Treasure Hunt zelf te ontdekken”, laat Chantal 
Prins (TravelXL de Ruwert) weten.

Een kijkje bij de andere hotels
RIU mag dan domineren in Punta Cana, 
er zijn meer opties voor de Nederlandse 
vakantiegangers. Zo ontdekken we op de laatste 
twee dagen nog meer hotels. IFA Villas Bavaro 
Resort & Spa kwam voor velen als de grote 
verrassing uit de bus; je krijgt een hoop voor 
de prijs die je ervoor betaalt. Ideaal is dat je zelf 
kan kiezen voor een verblijf in het rustige Village-
gedeelte of het drukkere Ocean-gedeelte. Een 
stukje duurder is TUI Sensatori Punta Cana, maar 
dan krijg je ook écht wel heel veel. Luxury to the 
max! Trendy bars, stijlvolle kamers, restaurants 
met een hoge kwaliteit en adembenemende 

zwembaden liggen hier op je te wachten. Voor 
de rustzoekers is er daarnaast een apart adults 
only-gedeelte aanwezig.

Shuttleservice ideaal!
Goed om te weten is dat de resorts (ook die 
van RIU) allesbehalve klein zijn; ze liggen vaak 
over een groot stuk grond verspreid langs de 
kust. Van de een na de andere kant van een 
resort kan het even lopen zijn. Waar je in de hitte 
misschien niet altijd op zit te wachten. Gelukkig 
bieden veel resorts – zoals het op de laatste dag 
bezochte Royaltan Punta Cana Resort & Casino, 
ook schitterend! – shuttleservices op het park per 
golfkarretje. Ideaal!

Grote verwennerij
“Deze studiereis was één grote verwennerij: we 
verbleven in een prachtig hotel en de Treasure 
Hunt (wat voor mij een nieuw concept was) 
vond ik een geweldige manier. In één ochtend 
ontdekten we de verschillen en gingen we 
op zoek naar antwoorden op onze vragen. In 
eigen tempo en met tijd voor drankje. En als 
kers op de taart mochten we ook nog met de 
speedboat naar Saona!”, aldus Sandra de Moor 
(VakantieXperts Bennekom).
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De studiereis was mede met dank aan het enthousiasme van Edwin Lohman (RIU) en Christien van Dokkum 

(TUI) een succes

Ja, de Dominicaanse Republiek is echt zo’n 

paradijs als reisgidsen doen beloven. Dat bewijst 

deze foto! Verser krijg je de kokosnoten niet

De hotels bieden volop faciliteiten aan. Zoals 

aerobics lessen op het strand bij Hotel RIU Palace 

Bavaro.

Laura Vlaanderen

Met de hele groep tijd voor een duik in de ‘Blue Lagoon’ aan het eind van de excursie Saona Dominica Autentica.


