
 
 
 

Dominikanska Republiken utsedd till ett av de mest spännande 

destinationerna för 2021 

När de stora internationella livsstilsmagasinen spår de största och mest spännande resmålen för 

2021 så hamnar det karibiska semesterparadiset Dominikanska Republiken i toppen. Efter ett 

speciellt 2020 är både resebranschen och resenärer extra spända på att upptäcka nya platser – och 

vad mer kan man önska än en lång kustlinje, nationalparker, laguner och möjligheten att få se 

knölvalar i sin naturliga miljö? 

     

Det internationellt tongivande resemagasinet Condé Nast Traveler har listat de 21 mest spännande 

destinationerna för 2021, när världen förhoppningsvis är mer stabil. Dominikanska Republiken, kända 

för sina vackra stränder, kvalar med enkelhet in på listan. 

Förutom att vara en semesterort för den som älskar att sola och bada så har landet fantastiska 

naturupplevelser att erbjuda. I inlandet och uppe i bergen kan man övernatta i stugor – och njuta av 

en svårslagen utsikt. Naturen ligger landet varmt om hjärtat. Flera aktuella initiativ fokuserar på just 

naturvård och att genom lokala aktörer skydda och ta hand om de hotade korallreven och det marina 

ekosystemet.  

 

   

Familjevänliga orter 

Dominikanska Republiken lockar med sin vackra natur och sin långa kustlinje – både äventyrare och 

familjer. Magasinet Condé Nast Traveler lyfter också fram Dominikanska republiken för alla sina 

familjevänliga hotell. I synnerhet har det amerikanskbaserade rese- och livsstilsmagasinet kastat sin 

kärlek till Playa Grande, en gammaldags fastighet bestående av totalt nio bungalower som har fått 

nytt liv som en exklusiv semesterflykt för hela familjen. 



 
 
 
Playa Grande ligger på öns lite mindre upptäckta norra kust. Lugnet ger en möjlighet att varva ner på 

riktigt till ljudet av kokosnötter som faller till marken. Maten är utsökt och enkel, och på 

strandrestaurangen runt hörnet finns det gott om möjligheter att äta hummerluncher och drycker 

med havsutsikt på kvällen. 

För den som söker lite mer aktivitet under sin semester finns det också utflykter för valskådning, 

cykling till små byar i närheten och vandring genom regnskogen. 

 

Covid-19 initiativ 

I september inledde Dominikanska Republiken en rad initiativ för att hantera turistindustrins 

utmaningar under Covid-19-pandemin och se till att landet fortsätter att vara ett säkert resmål. Detta 

innebär bland annat att alla turister som bor på hotell får en så kallad resehjälpsplan. Denna 

inkluderar täckning för nödsituationer, telemedicin och boende för längre vistelser. Försäkringen 

täcker också kostnader för att byta flyg i händelse av infektion. 

Försäkringen tillhandahålls utan kostnad för besökaren fram till december 2020 och betalas till 

hundra procent av den dominikanska staten. 

 

För mer information vänligen kontakta:  

 

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm  

Jarolin De la Cruz, Direktør  

E-mail: j.delacruz@godominicanrepublic.com  

Telefon: +46 8 120 205 37  

Target Tourism, Trade & Press  
Pia Klitten Sørensen  
E-mail: pia@target-tourism.dk 
Telefon: +45 86 80 10 25 

 

Om Dominikanska Republiken  

Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har vårt frodiga tropiska land mer än 1600 

kilometer kust och 400 km sandstränder, som anses vara bland de bästa i världen. Här finns ett 

varierat utbud av alternativ när det gäller sport, underhållning och avkoppling. Boendealternativen är 

många och det finns gott om möjligheter att skämma bort dig själv med lyx på överlägsna hotell och 

semesterorter. Förutom att njuta av Merengue-rytmerna kan man utforska historiska monument och 

lockande bergskedjor, floder och palmklädda stränder. Dominikanerna är allmänt kända som 

varmhjärtade och gästvänliga människor, och landet är känt för specialiteter som cigarrer, rom, 

choklad och kaffe. http://godominicanrepublic.com 
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