
 
 

Dominikanska republiken slog nya rekord 2018 
 

Förra året var ett bra år för landet som är känt som Karibiens gastronimiska centrum och 
en av världens bästa golfdestinationer. Nya resetrender indikerar landet stora potential. 

 

 
 2018 var ett väldigt bra år för turismen i Dominikanska republiken. 
  
Det karibiska landet på ön Hispaniola välkomnade över 6,5 miljoner flygresenärer, en ökning 
på 6,2 procent jämfört med 2017. 
  
Länge har landets vackra stränder och gynsamma klimat för strandsemester året runt 
attraherat resenärer. Men med alltmer kräsna resenärer som kräver unika upplevelser, 
välbefinnande, stora gastronomiska upplevesler och unika destinationer, är tiden och 
tidsandan också på Dominikanska republikens sida. 
  
Aktiv semester och total avslappning 
Enligt data från reseportalen TripAdvisor var 2018 året då fler resenärer än någonsin sökte 
sig till naturupplever, aktiva resmål och utomhusaktiviteter som till exempel vandring, 
cykling och dykning. Dominikanska republiken är en knutpunkt för en rad vattensporter som 
surfing, kite surfing och dykning, men har även mycket att erbjuda vad gäller djurliv och 
marina upplevelser. 
  
Samaná-halvön i det nordöstra delen av landet är känd för sitt stora bestånd av knölvalar.  
Varje år från januari till mars samlas tusentals valar för att föröka sig i den natursköna viken. 
På Samaná-halvön finns också Los Haitises nationalpark, som har ett rikt fågelliv, höga 
bergformationer (mellan 30-50 meter) och kalkstensgrottor med fascinerande 
grottmålningar skapade av de ursprungliga Taino-befolkningen. 
  



I pauserna mellan aktiv semester och enastående upplevelser finns det möjlighet att 
återhämta sig på resort som erbjuder yoga- och meditationskurser. Många resort erbjuder 
också spaupplevelser med badkar, bastu och massage, kroppsbehandlingar och 
skönhetsbehandlingar. 
  
I Punta Cana finns ett flertal lyxiga boutiquehotell, där välbefinnande och behandlingar med 
bland annat heta stenar är en del av erbjudandet. Flertalet städer erbjuder även spännande 
matkurser, något som fler resenärer har börjat intressera sig för. Enligt Forbes och 
TripAdvisors anmälde sig 61 procent fler resenärer till matlagningskurser än året innan. 
  
Gastronomiska upplevelser 
Apropå mat. Gastronomiskt sett spelar Dominikanska republiken i den bästa ligan. Förra året 
utsåg den spansk-amerikanska akademin för gastronomi Dominikanska republiken till 
Karibiens kulinariska centrum, och i huvudstaden Santo Domingo erbjuds spännande 
kulinariska tematurer. Dominikanska republiken är också känt för att producera världens 
finaste kakao, kaffe, socker och rom. Karibiens mest bördiga land finns i El Cibao-regionen, 
där guidade turer ger dig möjlighet att komma bakom kulisserna och se hur rom, kaffe och 
cigarrer produceras. 
  

Kontaktinformation: 

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm  
Patricia Polanco de Olmos, Direktör 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com  
Telefon: +46 8 120 205 37 

Target Tourism, Trade & Press Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk  
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Mobil: +45 2452 1025 

Om Dominikanska Republiken  
Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har den tropiska ön nästan 1600 
kilometer kust och över 400 kilometer med några av världens bästa stränder, magnifika orter 
och hotell, en mängd olika sporter, avkoppling och underhållning. Här kan man dansa 
merengue och relaxa på en rad olika resorts, utforska paradisöns rika historia, prova på den 
Dominikanska republikens läckra gastronomi eller njuta av ekovänliga äventyr i de storslagna 
nationalparkerna. Känd för sina gästvänliga och varma människor, är Dominikanska 
republiken en unik destination med häpnadsväckande natur, spännande historia och 
kulturella upplevelser som musik, konst, festivaler, och öns egna specialiteteter såsom 
cigarrer, rom, choklad, kaffe och bärnsten. Dominikanska republiken har de bästa 
stränderna, en fascinerande historia och rik kultur. Ett resmål välbesökt av både kändisar, 
par och familjer. 

 


