
 
 

 
 

Tervetuloa Vihreään Keskukseen, Rio Limpioon, Dominikaaniseen Tasavaltaan.    
 

RIO LIMPIO on pieni maaseutukylä Dominikaanisen tasavallan vuoristossa lähellä Haitin rajaa ja Loma de Cabreraa. Kylä sijaitsee 700 

metriä merenpinnan yläpuolella ja laakso on kaskiviljelystä huolimatta vielä vihreä ja reheväkasvuinen. 
 

KULKUYHTEYDET 
Caribe Tour-bussi pääkaupungista, Santo Domingosta tai Santiagosta Loma de Cabreraan ja sieltä 

Rio Limpioon paikallisella "guagua-taksilla". 
 

VIHREÄ KESKUS  
Paikka, jossa paikalliset ja eri maiden kansalaiset voivat tavata. Voit viettää rentoa oleskelulomaa, 

tehdä retkiä ja vaelluksia viidakossa ja vuoristossa tai osallistua kummihankkeisiimme. Autamme 

köyhempiä paikallisia perheitä parantamaan asumisolosuhteitaan ja tuemme myös lasten 

koulutusta sekä järjestämme erilaista kerhotoimintaa. Tarjoamme vierailijoille yksinkertaisen, 

siistin ja rauhallisen majoituksen. Täällä voit viettää mukavaa, erilaista lomaa. 
 

MAJOITUS 
Neljä puumökkiä ja neljä tiilirakenteista pientä taloa, joissa on oma wc/kylpyhuone. Voimme 

majoittaa 20-25 henkilöä. Maisemat ovat mahtavat! TV:tä ei tarvita!  
 

RUOKAILU 
Ateriat ovat pääsääntöisesti luomua - perinteisiä, monipuolisia ruokia. Leivät leivotaan savi- tai 

aurinkouunissa. Hillot ja hedelmämehut valmistetaan omista hedelmistämme. Vihannespuu-

tarhamme tarjoaa aina tuoretta pöytään!  
 

TOIMINTA 
Järjestämme tanssi- ja lauluiltoja nuotion ääressä ("Musica tipica" tai "Toca palos"). Voit tutustua 

paikallisiin taidekäsityökerholaisiin, maanviljelykseen ja työtapoihin sekä ihastella yli 50 erilaista 

Vihreään Keskukseen istutettua hedelmäpuulajia.  
 

RETKEILYREITIT  
--Nalga de Macon (1990 metriä) kansallispuisto. Opastettu kahden päivän retki. --Retkiä pienille 

vesiputouksille.--Sidran luolat (kolmen päivän retki). --Lähipolkuretkiä vaihtelevassa maastossa. --

vierailuja maatiloille ja lähikyliin. 

--Ympäristöstämme  löytyy ainakin 22 maan 31 paikallisesta lintulajista. Kasvitieteilijä Erik Ekman 

oli täällä 80 vuotta sitten tutkimassa alueen rehevää kasvustoa - ja vielä tänäänkin laakso on vihreä 

ja kasvitieteellisesti rikas! 
 

SAUNA  
"Tropikalisoitu" suomalainen saunamme tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen. Löylyttely kosteassa 

70- asteisessa saunassa muuttaa lämpimän iltapäivän yllättävän raikkaaksi. Saunailtana voit ihailla 

miljoonia tähtiä tai kuunnousua tropiikin pimeässä  yössä sirkkojen ja kaskaiden huolehtiessa 

konsertoinnista. Saunaterapiaa ja elämän laatujen kohtaamista!! 

 
Hinnat:	30e/pv,	alk.700	euroa/kuukausi	täysihoito	(ruuat	ja	asuminen)	Vapaaehtoispaikkoja	nuorille:	

alle	35vuotias,	vähintään	2	kk:tta	,	täysihoito		400	euroa/kk.		Jos	kiinnostuit	niin	ota	yhteyttä	Mikkoon. 

 

Rio LImpio:  Chicho -  Juan Tejada Martinez    

+1829- 577 7119 and +1829 -838 2443,  riolimpio33@hotmail.com 
 

Finland: Rio de Pasos – Askelten Virta ry,   

Mikko Tuononen,  m.tuononen@kolumbus.fi    +358- 40 124 1900                      
    

                                                              

PS. Jos haluat tukea kummityötämme Rio Limpiossa tai Chichon  
matkakuluja on yhdistyksemme tilinumero: Rio de Pasos Ry,  
Aito Säästöpankki, FI79 4503 0010 3765 50   BIC/SWIFT on  ITELFIHH.  
Viitenumerot:  lahjoitus: 89021, Chichon matkakassa: 89050 
Kotisivuilta ja Facebookista tai yhteydenotolla saat lisätietoja työstämme.                              
Terveisin Mikko 

www.riolimpio.info 

kansallispuisto Nalga de Maco 


