
 
 

 

Dominican National Park på en prestisjefylt liste over steder å besøke i 2018 

Los Haitises National Park er utpekt av Lonely Planet som ett av de mest spennende stedene å 
besøke I år. Dette er en slags Dominikansk versjon av vietnamesiske Halong Bay. 

 “En mosaikk av steinete øyer med frodige skoger – Los Haitises ser ut som 

den kommer rett ut fra en forhistorisk æra”. 

Med disse ordene, beskriver det internasjonale reiseforlaget Lonely Planet 
nasjonaparken Los Haitises, beliggende på Samana platået i Den 
Dominikanske Republikk. 

Med fjellformasjoner som reiser seg i 30-50 meters høyde fra sjøen, ligner 
ikke dette naturfenoment på noe annet i Karibbien. Det er resultatet av et 
sammenstøt mellom tektoniske plater som for mer enn to millioner år 
siden presset et underjordisk platå av kalkstein til overflaten. 

Området inngår som en del av en nesten 1.400 km2 stor nasjonalpark, som 
huser mer enn 700 ulike plantearter, inkludert fire ulike typer 
mangrovetrær. Ornitologer vil også elske dette stedet, der mer enn 100 
ulike fuglearter er observer, hvorav 13 er unike for området. 

Parken inneholder også kalksteinsgrotter med fascinerende grottemalerier 
og gallerier fra det opprinnelige Taino-folket. 

 

 

Knølhvaler og Bounty strender 

Samana platået er særlig kjent for sin omfattende forekomst av 
knølhvaler. Hvert år fra januar til mars, er det tusenvis av knølhvaler 
som samles her og oppholder seg i den naturskjønne bukta. Du kan 
ta deg til Los Haitise nasjonalpark med motorbåt eller I kajakk. 

Det er selvsagt også mange andre gode grunner for å besøke Den Dominikanske Republikk, som er 
blant vinterens viktigste reisenyheter. Her sørger flotte sandstrender og vaiende palmer for et 
virkelig paradis I skikkelig Bounty stil. På det sentrale høylandet venter dramatisk fjellnatur, og 
landet har i tillegg blitt kåret til en av verdens beste golfdestinasjoner.  

Fra februar til april, ligger temperaturen stabilt på ca. 28 grader.  

 



 
 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, Direktør 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Telephone: +46 8 120 205 37 
 
Target Tourism, Trade & Press 
Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk 
Telephone: +45 8680 1025 

Du kan finne flere bilder I mediedatabasen på websiden: http://www.drsmartlibrary.com/bp/#/ 

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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