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Wycieczka po Karaibach Południowych 

W dniu 9 marca 2018 samolotem pokonaliśmy trasę Warszawa-Madryt-
Dominikana z przerwą w deszczowym Madrycie gdzie autokarem 
zwiedzaliśmy to piękne miasto. W Santo Domingo zaokrętowanie na M/V 
"ZENITH Pullmantur" - statek wysoki na 12 pokładów mierzy 207 m 
długości , a jego szerokość to 29 m. Pracuje na nim około 600 osób z 

ponad 30 krajów. 

Po zaokrętowaniu przeprowadzona została obowiązkowa symulacja akcji ratunkowej dla 
pasażerów i póżnym wieczorem statek obrał kurs na wyspę Martynika, odległą od 
Dominikany o 434 mil morskich (1 mila to 1,853 km ), następnie na Barbados, Grenadę i 
St. Vincent. Podróż na statku urozmaicały organizowane przez animatorów zajęcia na 
różnych pokładach i możliwe też było korzystanie z relaksacyjnej infrastruktury statkuj 
we własnym zakresie (masaże w salonie SPA, zajęcia sportowe: stretching, siłownia, 
konsultacje akupunktury, rękodzieło inspirowane naturą, światowe przeboje i muzyka do 
tańca w salach klubowych lub przy basenie w rytmach latynoamerykańskich, lekcje jogi i 
pilates, uczestnictwo w seminariach tematycznych, hazard w kasynie, muzyczne loterie, 
analizy stanu zdrowia na podstawie badania stóp, gry planszowe w bibliotece, 
prezentacje kulinarne, prezentacje systemu odchudzania i redukcji cellulitu, lekcje tańca, 
karaoke, przedstawienia teatralne, tropikalne party.... i wiele innych atrakcji na statku.). 
Każdego dnia rekomendowany dla pasażerów był określony rodzaj stroju np.: elegancki, 
tropikalny, piracki, biały, w stylu rocka. 

Jednak największe wrażenie sprawiały wycieczki na odwiedzanych wyspach karaibskich. 
Martynika - górzysta wyspa pochodzenia wulkanicznego z bujnym lasem równikowym i 
wulkanem Montagne Pelee, który w maju 1902 r. w skutek erupcji zniszczył całkowicie 
miasto Saint-Pierre i spowodował śmierć 30 tys.ludzi. Barbados - czyli raj na ziemi.To 
przepiękne plaże, błękitny ocean, plantacje trzciny cukrowej, destylarnie rumu .Grenada 
- z uroczą stolicą wyspy St.Georges, parkiem narodowym kipiącym soczystymi kolorami 
roślinności, wąskimi drogami prowadzącymi nad przepaściami..brr. I też destylarnie rumu 
:-). St.Vincent - wyspa piratów z filmu "Piraci z Karaibów". Białe piaski na plażach, 
krystaliczna, szmaragdowa woda i również wulkany, wspaniałe charakterystyczne palmy, 
a w głębi wyspy lasy deszczowe spowite chmurami. 

W powrotnej drodze po wyokrętowaniu w Dominikanie zwiedzanie stolicy tej wyspy 
Santo Domingo. To najstarsze miasto Karaibów założone przez brata Krzysztofa 
Kolumba, Bartolomeo. Na centralnym Placu Hiszpańskim góruje pomnik odkrywcy 
Ameryki, a na przyległej ulicy tybylcy łamaną polszczyzną zapraszają na zakupy rumu, 
cygar, kawy i innych artykułów. W gmachu Panteonu umundurowani galowo gwardziści 
pełnią wartę honorową przed grobowcami postaci zasłużonych dla Dominikany. 
Charakterystyczna budowla dla stolicy: Faro a Colon - potężna latarnia morska im. 
Kolumba w kształcie leżącego krzyża zbudowana w 1992 r. o wymiarach 240 m. 
długości, 34 m. szerokości i 46 m. wysokości . 

Na długo w pamięci pozostaną przepiękne widoki krajobrazowe tych wysp, wspaniały 
tropikalny klimat oraz obszary upraw trzciny cukrowej, drzew bananowych, goździków, 
gałki muszkatałowej, kakao, mango, awokado i chlebowców. Egzotyka ! 
KraK. 
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