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Dominikaaninen tasavalta: 1 500 kilometriä aurinkoisia hiekkarantoja  
 
Dominikaanisen tasavallan rannat houkuttelevat matkailijoita ympäri maailmaa. 
Karibian alueen paratiisikohde on täydellinen valinta, jos tavoitteena on 
aurinkoloma luonnonkauniissa ympäristössä. 
 
Lempeät aallot hyväilevät pitkiä, valkoisia rantoja koko Dominikaanisen tasavallan 
rannikon pituudelta. Dominikaanisen tasavallan rannoista 21 täyttää tiukat 
kansainväliset ympäristö- ja turvallisuusstandardit, minkä merkkinä rannoilla liehuu 
salossa sininen lippu. Näillä pitkillä hiekkarannoilla voi paistatella päivää auringossa tai 
haastaa itsensä adrenaliinipitoisiin vesilajeihin. 
 

Punta Canan kuuluisa valkoinen hiekkaranta 
Punta Canan valkoinen hiekkaranta tarjoaa 
karibialaisen unelman upeassa värimaailmassa – 
uimista kristallinkirkkaassa turkoosissa meressä, 
auringonottoa valkoisella hiekkarannalla ja 
rentoutumista riippumatossa loikoillen huojuvien 
vehreiden palmunlehvien vilvoittamana. Rantoja 
ympäröivät luksushotellit ja yli tusina huippuluokan 

golfkenttää. Punta Cana onkin nimetty Karibian ja Latinalaisen Amerikan 
suosituimmaksi lomakohteeksi. 
 

Samanán salaiset poukamat 
Samanán niemimaa on helmi, joka sijaitsee saaren 
koillisosassa. Rauhaisia kultahiekkaisia rantoja ympäröi 
rehevä aarniometsä. Pienten poukamien rannat ovat 
niin koskemattomia ja suojassa, että niille päästäkseen 
on sovittava kyyti paikallisen kalastajan kanssa. 
Poukamat tarjoavat rentouttavat puitteet turvalliselle 
seikkailulle, jonka ainoina ääninä ovat aaltojen liplatus, 

linnunlaulu ja vesiputousten solina.  
 
La Romana – julkkisten paratiisi 
La Romana sijaitsee Dominikaanisen tasavallan 
lounaiskulmassa. La Romanan vakiovieraita ovat laulajat 
ja näyttelijät, kuten Beyoncé, Jay-Z, Marc Anthony ja 
Lupita Nyong'o. He ja monet eurooppalaiset matkailijat 
tulevat La Romanaan rentoutumaan ja keräämään 
energiaa lämpimästä kirkkaansinisestä merestä, 
kullanvärisestä hiekkarannasta, alueen ylellisistä 

lomakeskuksista ja golfkentistä. Bayahibe on alueen eloisa kaupunki, jonka satamasta 
pääsee helposti Catalinan ja Saonan yksityisyyttä tarjoaville rannoille nauttimaan 
rauhaisasta auringonotosta, sukeltamisesta ja lumoavista auringonlaskuista.  
 

Puerto Platan temmellyskentät 
Kaikkein seikkailunhaluisimmille rantaelämää 
rakastaville oikea kohde on Puerto Platan vilkas 
rannikko. Cabareten kaupunki tunnetaan maailman 
leija-, lauta- ja lainesurffaajien pääkaupunkina. Atlantin 
aalloilla voi viettää tuntikausia tai vain katsella paikallisia 
ja ulkomaalaisia urheilijoita, jotka kisailevat eri 
surffilajeissa. Puerto Plataa ympäröivä luonto on suuri  



 
 
 
aktiivilomailijoiden temmellyskenttä, jossa voi meloa, kiipeillä, laskea koskea, sukeltaa 
kallionkielekkeiltä tai harrastaa muita adrenaliinia nostattavia lajeja. 
 

Santo Domingon rannikko 
Dominikaanisen tasavallan kosmopoliitein kaupunki, 
Santo Domingo, tarjoaa matkailijoille monia historiallisia 
nähtävyyksiä ja vilkkaan yöelämän. Kaupungin lähellä 
on Juan Dolion merenrantakohde, joka on suosittu myös 
santodomingolaisten keskuudessa. Täällä matkailijat 
voivat seurustella, tanssia, nauttia drinkkejä, rentoutua ja 
oppia ymmärtämään, miksi Dominikaanisen tasavallan 

asukkaat ovat Latinalaisen Amerikan onnellisimpia.  
 
 
Dominikaaninen tasavalta 
Kristoffer Kolumbus vieraili Dominikaanisessa tasavallassa maan ensimmäisenä turistina jo vuonna 1492. 
Hänen jälkeensä maassa ovat käyneet lukemattomat turistit – mukaan lukien ne 5,6 miljoonaa, jotka 
lomailivat Dominikaanisessa tasavallassa vuonna 2015. Maassa on yli 25 upeaa golfkenttää ja se on 
useasti valittu Karibian alueen ja Latinalaisen Amerikan parhaaksi golfkohteeksi. Huippukenttien lisäksi 
Dominikaanisessa tasavallassa vierailevia hemmottelevat lukuisat luksuslomakeskukset, maan 
koskematon luonto, tyylikkäät kaupungit sekä viehättävät kylät täynnä lämpöä ja ystävällisiä ihmisiä. 
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