
1500 kilometer sydende 
sandstrande til solelskere

Den Dominikanske Republik tiltrækker turister fra hele verden

Blide bølger kærtegner de lange, hvide strandkanter på hele Den Dominikanske Republiks 
kyst. Det caribiske land er et perfekt valg, når man søger et uspoleret sted at holde solferie.
21 af landets strande lever op til de strenge internationale miljø- og sikkerhedsstandarder, der 
giver ret til at hejse det blå flag over de lange sandstrækninger, hvor man enten kan dase eller 
deltage i adrenalin-pumpende udfordringer under solen.

Punta Canas berømte hvidglødende strand
Punta Canas hvide sandstrande er en caribisk drøm i smukke 
farver. Man kan bade i det krystalklare turkisfarvede vand, sol-
bade på det hvide sand eller slappe af i en hængekøje under 
svajende palmeblade. Og omgivelserne er en vifte af luksush-
oteller, flere end et dusin førsteklasses golfbaner. Punta Cana 
er kåret som det mest populære feriested i Caribien og Mel-
lemamerika. 

Samanás hemmelige vige
Hvis man vil væk fra den livlige trængsel, skal man søge mod 
nordøst til den grønne Samaná-halvø. Rolige strande med gyl-
dent sand ligger beskyttet af frodige jungler. I små vige findes 
strande, der er så uberørte og utilgængelige, at man skal have 
en aftale med en lokal fisker for at komme dertil, men så er man 
også sikker på et eventyr, hvor de eneste lyde er bølgeskvulp, 
fuglestemmer og rislende vandfald. 

De kendtes paradis
La Romana i republikkens sydvestlige hjørne besøges af san-
gere og skuespilelre som Beyoncé, Jay-Z, Marc Anthony og 
Lupita Nyong’o. De og mange europæiske turister kommer for 
at nyde det varme azurblå vand, det gyldne sand, områdets 
luksus-resorts og golfbaner samt for at slappe af og opbygge 
energi. Byen Bayahibe er livlig, og fra havnen er det nemt at 
komme til de intime strande på øerne Catalina og Saona, hvis 
man vil solbade i fred, dykke og nyde en spektakulær soln-
edgang.
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Puerto Platas legeplads
De mest eventyrlystne strandfans tager til Puerto Plata-provin-
sens livlige kystlinje. Byen Cabarete er kendt som verdens kite-
surfing-hovedstad. Her kan man selv bruge mange timer på At-
lanterhavets bølger eller bare se på, at lokale og udenlandske 
atleter boltrer sig i de forskellige surfdiscipliner. Naturen om-
kring Puerto Plata er én stor legeplads med mulighed for can-
yoning, rappelling, white water-rafting, udspring fra klipper og 
andre aktiviteter, der giver adrenalin-sus. 

Santo Domingos badeby
Den Dominikanske Republiks mest kosmopolitiske by tilbyder 
sine besøgende mange historiske attraktioner og et spæn-
dende natteliv, men der er ikke langt til badebyen Juan Dolio, 
der også er populær blandt Santo Domingos beboere. Her kan 
turister blande sig, danse, drikke, slappe af og lære at forstå, 
hvorfor befolkningen i Den Dominikanske Republik er Latina-
merikas lykkeligste.

Om den Dominikanske Republik
Christopher Columbus var den første turist, der lagde vejen forbi den Dominikanske Republik 
tilbage i 1492. Siden har mange flere turister været på ferie i landet – blant andre de fem mil-
lioner, der besøgte den Dominikanske Republik i 2014. Den Dominikanske Republik har mere 
end 25 specialdesignede golfbaner og er flere gange blevet udnævnt som den bedste golfdes-
tination i Caribien og Latinamerika af Den Internationale Sammenslutning af Golfoperatører. 
Derudover kan landet også tilbyde luksusressorter, en fantastisk smuk natur, sofistikerede 
storbyer og charmerende landsbyer fyldt med varme og venlige dominikanere.

Kontaktinformation:
Hvis du har brug for yderligere information om den Dominikanske Republik, så kontakt ven-
ligst:

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, Direktør 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Telefon: +46 8 120 205 37
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Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk 
Telefon: +45 8680 1025
Mobil: +45 2452 1025
      
Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-photo-galleries


