
 
 
 
 
 

Dominikanske Republikk fremheves som ett av neste års store reisemål 
 
 

Familievennlige feriesteder og ulike initiativer for bærekraftig utvikling er med på å gøre det 

karibiske ferielandet særlig interessant, mener ett av livsstilsmagasinene som er med på å sette 
dagsorden.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Det internasjonalt toneangivende reisemagasinet Condé Nast Traveller har valgt ut de 21 mest 
spennende reisemålene i 2021, da man håper at  verdenssituasjonen igjen er blitt mer stabil. Blant 

de mest interessante destinasjonene finner man også Den Dominikanske Republikk, som av Condé 
Nast Traveller fremheves for sine nasjonalparker, mangroveskoger, laguner og den lange kystlinjen, 
der man bl.a. kan oppleve en stamme av knølhvaler. 
 

Det karibiske landet, beliggende på øya Hispaniola, har ifølge magasinet også sin solide andel av 
lekre og bærekraftige ferieresorts.  
 

Og de store opplevelsene kan man også finne i innlandet og i fjellene, der det er muligheter for å 
overnatte i økologisk tilpassede hytter.  
 

Beskyttelse av naturen står høyt på agendaen, og med en lang rekke aktuelle initiativer, er man i 

ferd med å få ting på plass, slik at korallrev og det marine økosystemet overvåkes og passes på. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Familievennlige resorts 
 

Condé Nast Traveller fremhever i en annen sammenheng også Dominikanske Republikk for deres 

familievennlige hoteller.  
 

I særdeleshet har det amerikansk baserte reise- og livsstilsmagasinet blitt begeistret for Playa 

Grande, en gammel monden bebyggelse, bestående av i alt ni bungalows, som har fått nytt liv i form 
av et eksklusivt oppholdssted i ferien for hele familien.  



Playa Grande ligger på øyas nordlige kyst, som ikke på langt nær er like mye besøkt som feriestedene 
lenger sør, herunder populære Punta Cana.  
 

Her er det muligheter for å komme fullstendig ned ”på tomgang” til lyden av kokosnøtter som  faller 
ned på bakken, mens de selvsagte utfluktsmulighetene omfatter bl.a. hvalsafari, sykkelturer til små 
landsbyer i nærheten og vandreturer gjennom den nærliggende regnskogen.  
 

Maten er lekker og enkel, og på strandrestauranten rundt hjørnet, er det rike muligheter for at man 
kan supplere med hummerfrokoster, og med drinker med havsutsikt om kvelden.  
 

Covid-19 tiltak 
 

Den Dominikanske Republik har i løpet av september iverksatt en rekke tiltak, som skal medvirke til 
å takle turistindustriens mange utfordringer under Covid-19-pandemien, og på den måten sørge for 

at landet også i tiden fremover er en sikker og trygg reisedestinasjon. 
 
Blant annet får alle turister som sjekker inn på et hotell en såkalt reiseassistanseplan, som omfatter 

dekning i forbindelse med nødsituasjoner, telemedisin (d.v.s. digitalt understøttede helsefaglige 
ytelser på avstand) og innlosjering ved forlengelse av oppholdet. Forsikringen dekker også, dersom 
man i tilfeller med infeksjon, tvinges til å ombooke sin flyreise.  
 

Forsikringen leveres uten kostnader for den besøkende inntil desember 2020, og den betales helt 
og holdent av Den Dominikanske Stat. 
 

Hvis du har behov for mer informasjon om Den Dominikanske Republikk, ta gjerne kontakt med. 
 

Dominican Republic Tourist Office, Stockholm   Target Tourism -PR 
Direktør Jarolin De la Cruz     Pia Klitten Sørensen 
Epost: j.delacruz@godominicanrepublic.com   Epost: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +46 8 120 205 37     Telefon: +45 2452 1025 

 

Om Den Dominikanske Republikk 
 

Omgitt av Atlanterhavet i nord og Det Karibiske Hav i sør, kan vårt tropisk frodige og paradisiske land skryte 

av en ca. 1.600 km lang kystlinje, rundt 400 km med noen av verdens beste strender, fantastiske hoteller og 

turistanlegg, og et enormt spekter av tilbud knyttet til sport, avkobling og underholdning. Her kan du kaste 

deg ut i den pulserende dansen merengue, koble av på varierte og luksuriøse overnattingssteder, oppdage 

historiske minnesmerker fra flere århundrer tilbake i tid, meske deg med smaker fra dominikansk gastronomi 

eller oppleve spennende økoturismeprodukter i våre fantastiske nasjonalparker, fjellområder, langs elver og 

på strender. Kjent for sine varme og gjestfrie mennesker, er Den Dominikanske Republikk et reisemål helt 

utenom det vanlige, med fokus på praktfull natur, en sammensatt og spennende historie og svært rike 

kulturopplevelser som musikk, kunst, festivaler m.m., samt unike dominikanske spesialiteter som sigarer, 

rom, sjokolade, kaffe, merengue, rav og larimar. Den Dominikanske Republikk tilbyr det beste av strender, 

en fascinerende historie og kultur, og landet velges ofte som et sted for å koble av fra hverdagen for kjendiser, 

så vel som andre, både par og familier.  

Besøk den offisielle websiden til Turistdepartementet for Den Dominikanske Republikk om du vil ha mer 

informasjon: www.GoDominicanRepublic.com. 
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