CRUZEIRO PELA RD
Com mais de 1.600 quilômetros de costa, a República Dominicana possui uma impressionante oferta de
opções de ancoragem por todo esse impressionante país. Entrar pela exuberante Samaná, a aventureira
Puerto Plata ou a capital histórica e cultural de Santo Domingo são apenas algumas das muitas opções
de cruzeiros para dar o primeiro passo para uma visita inesquecível.

Sansouci
Localizado na foz do rio Ozama, o porto Sansouci de Santo Domingo é formado pelos terminais Sansouci
e Don Diego.
O Terminal Sansouci, considerado um dos mais modernos do Caribe, está localizado no lado leste de
Santo Domingo e tem capacidade para atender cerca de 3.800 passageiros simultaneamente. Com 200
metros de comprimento, o terminal permite a chegada de grandes cruzeiros, operando sob a
modalidade de Puerto Madre (porto de origem ou de procedência). A construção de 3 andares e
aproximadamente 11.000 metros quadrados abriga os serviços de embarque e desembarque de
passageiros, escritórios de operações, alfândega e espaços para lojas duty free.
O Don Diego Terminal, adequado para a recepção de balsas, cruzeiros e outras embarcações, tem uma
estrutura de 1.352 metros quadrados, dividida em duas salas espaçosas para a acomodação fluida e
confortável dos passageiros. O corredor norte é projetado para alfândega e uma área de espera,
enquanto o salão sul é dedicado ao tratamento de bagagens e ao check-in de passageiros. Esse terminal
tem uma doca de 400 metros de comprimento para navios e conta com uma posição geográfica
exclusiva que permite aos viajantes chegar na Cidade Colonial e mergulhar imediatamente nos encantos
da primeira cidade do novo mundo.

Samaná
Os cruzeiros param na âncora da península de Samaná, na baía de Samaná, próximo do extremo oeste
da pequena ilha de Cayo Levantado. A distância entre a âncora e o píer de Samaná pode variar de 4,8 a
6,4 quilômetros e é onde os passageiros de cruzeiros desembarcam.

Amber Cove
Amber Cove é o porto mais recente no destino e está localizado na parte norte do país, na Baía de
Maimón, em Puerto Plata. Ele é formado por dois ancoradouros com capacidade para comportar até
8.000 passageiros em cruzeiros e 2.000 tripulantes diariamente. Como valor agregado, ele conta com
um centro de transporte que permite o fácil acesso dos visitantes, por terra e mar, aos destinos e às
atrações ao redor.

Marina Casa de Campo
Este porto é caracterizado por instalações que permitem a permanência de navios que vão desde
pequenos barcos até iates de luxo. A Marina Casa de Campo também se destaca por ter ancoradouros
de concreto com passarelas de madeira e um serviço em terra que inclui lavanderia, fornecedor de
navios, estaleiro para reparos e um guindaste capaz de carregar até 120 toneladas.

Marina Cap Cana
A Marina Cap Cana oferece instalações que incluem mais de 130 embarcações, com capacidade para
iates de até 45,72, e serviços completos para capitães e a tripulação. Seu característica exclusiva é a
localização rodeada por uma cidade acolhedora com restaurantes gourmet e boutiques elegantes. A
Marina tem sido palco de torneios de pesca mundialmente famosos e se tornou um destino popular
entre aqueles que gostam de pescar e mergulhar em águas profundas. Vale a pena observar que, devido
à construção do porto protegido dentro da marina, ela fornece um refúgio adicional durante a
temporada de furacões.

Porto do Casa de Campo La Romana
O Porto do Casa de Campo está situado no rio Romana, ao longo de uma plataforma moderna e de um
terminal portuário com capacidade para dois grandes navios de cruzeiro. O porto possui duas
plataformas de ancoragem, um terminal de passageiros e um amplo estacionamento. A experiente
equipe de embarque do porto pode receber navios de cruzeiro de qualquer tamanho, com dois navios
no porto principal e um na Ilha Catalina. Como uma Autoridade Portuária, sua relação com a Imigração e
Alfândega dá ao Porto a capacidade de lidar com todos os navios de cruzeiro oceânicos com uma gama
de serviços que incluem entrada e saída de tripulação e passageiros, transporte aéreo, acomodações,
serviços médicos, transferências e bagagem.
A vizinha Ilha Catalina está localizada a cerca de 5 milhas náuticas a sudoeste do porto, com instalações
que acomodam até 3.000 hóspedes. A Ilha Catalina tem um arranjo de atracação marítima para navios
de cruzeiro em seu ancoradouro abrigado. As embarcações ficam ancoradas, e os passageiros são
transportados para a ilha para desfrutar de um dia de praia e de um buffet de almoço. Na bela ilha, há
lojas de presentes onde os passageiros podem comprar lembranças dominicanas.

