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1 AFT: en cas que:_ 
2 (.. 0.37) que escollíssim una altra zona que no fos la capital_ 
3 (. 0.16) per (a)nar a la capital a veure:_ 
4 monume:nts i:_ 
5 DRO: (. 0.24) mhm\ 
6 (.. 0.48) llavons am(b) e:l_ 
7 majorista que aneu_ 
8 (. 0.22) pues us oferiran una excursió facultativa_ 
9 AFT: (. 0.23) això\ 
10 DRO: (.. 0.41) i si no voleu anar am una excursió facultativa amb guia_ 
11 (.. 0.44) de transport públic_ 
12 (. 0.17) pues_ 
13 an aquí tampoc és que hi hagi una parada d’autobús cada:_ 
14 (.. 0.53) cada_ 
15 èquics quilòmetres\ 
16 no/ 
17 perquè estem parlant d’una:_ 
18 (. 0.14) filosofia totalment diferenta\ 
19 no/ 
20 (.. 0.58) allavòrens_ 
21 (. 0.15) e:ls hotels_ 
22 a: les zones turístiques_ 
23 (. 0.18) utilitzen molt el tema dels taxis_ 
24 (.. 0.33) llavons_ 
25 (. 0.13) pues bueno\ 
26 pues_ 
27 és una miqueta de:_ 
28 allà de regateig am(b) el taxista:_ 
29 (. 0.13) {(L2) cuánto me vas a cobrar_ 
30 pa(ra) llevarme aquí_ 
31 pa(ra) llevarme allá:_} 
32 (.. 0.58) una miqueta de:_ 
33 parlar-ho_ 
34 i tal_ 
35 tot aquest te[ma_] 
36 GEF: {(somrient) [és] una mica anar a l’aventura\ 
37 no/} 
38 DRO: (. 0.19) sí\ 
39 llavors pues_ 
40 t’agafes el taxi_ 
41 {(L2) me lleva usted para la:_ 
42 capita:l_ 
43 luego usted me va a llevar para aquí:_} 
44 bueno\ 
45 i ells ja saben per on t’han de porta:r_ 
46 {(L2) te voy a llevar a comer acá:_ 
47 no sé qué_} 
48 (.. 0.48) i abans de sorti:r és:_ 
49 (.. 0.64) pactar un preu_ 
50 perquè_ 
51 estàs tot el dia am(b) aquell home am(b) el taxi_ 
52 {(L2) para arriba y para abajo\} 
53 (.. 0.70) i llavons seria una miqueta això\ 
54 (.. 0.38) hi han unes guagües del_ 
55 des de Puerto Plata a Santo Domingo\ 
56 que també podeu agafar això\ 
57 [no/] 
58 AFT: [passa] que bueno_ 
59 que:_ 
60 qui sap quan passen i:_ 
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61 DRO: ah bueno\ 
62 això una vegada que arribeu allà_ 
63 vull dir_ 
64 si: passen_ 
65 vull dir_ 
66 lo que {(@) passa_ 
67 que a ve(u)re_} 
68 que no é::s_ 
69 (.. 0.40) ntx\ 
70 (. 0.29) no és com estar-hi per aquí\ 
71 no/ 
72 {(@) bueno\ 
73 jo no m’imagino què us podeu pensar\} 
74 no/ 
75 GEF: sí\ 
76 sí\ 
77 [sí:] 
78 DRO: [xx]x 
79 llavons_ 
80 una vegada que arribeu allà_ 
81 si no trobeu autobús que us pugui:_ 
82 (.. 0.52) e:_ 
83 (. 0.11) portar_ 
84 pues_ 
85 a:_ 
86 llogar un:_ 
87 (.. 0.32) e:l taxi_ 
88 am(b) el taxista_ 
89 (.. 0.51) i:_ 
90 o si no excursions facultatives\ 
91 i això no hi ha cap pro(b)lema\ 
92 (.. 0.35) xx excursions facultatives us oferiran u:n- -- 
93 una pila de d’elles\ 
94 (. 0.12) que si (a)nar a la capita:l_ 
95 (.. 0.42) que si un dia anar a La Cascadita del Limó:n_ 
96 {(L2) en caballo_ 
97 o en coche_} 
98 (.. 0.43) que si un altre dia (a)nar vi- -- 
99 la illeta de_ 
100 on te diuen que van fer_ 
101 el anunci del_ 
102 Bacardí:_ 
103 (. 0.26) i [bueno\] 
104 ???: [xx] 
105 DRO: (.. 0.37) de [tot això_] 
106 ???: [xx] 
107 DRO: un mun:t de coses\ 
108 AFT: mhm\ 
109 DRO: estant a Puerto Plata_ 
110 també: un dia et-- 
111 t’oferiran anar_ 
112 a les platges de Samaná_ 
113 GEF: (.. 0.65) {(@) ne:na\} 
114 ???: @@[@] 
115 DRO: [i] bueno\ 
116 (. 0.13) i tot això\ 
117 no/ 
118 (.. 0.36) llavons_ 
119 pues bueno_ 
120 aquí ten- tin- -- 
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121 teniu una miqueta:_ 
122 els hotels per les diferentes zones_ 
123 (.. 0.64) p(e)rò:_ 
124 (.. 0.43) m:_ 
125 com a platges més maques_ 
126 des de luego són les de Samaná_ 
127 i_ 
128 (. 0.12) Playa Bávaro_ 
129 i La Romana\ 


