
 
 
 

 
 
 

Den Dominikanske Republikk setter nye rekorder! 
 
Det var et godt år for landet som ble kåret til Karibbiens gastronomiske senter og en av verdens 
beste golfdestinasjoner. Og nye reisetrender peker på landets store potensiale.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2018 var et godt år for turismen i Den Dominikanske Republikk. Det karibiske landet på øya Hispaniola 
hilste mer enn 6,5 mill. flypassasjerer velkommen, noe som, gir en ækming på 6,2 prosent 
sammenlignet med 2017. 
 
Det har lenge vært landets enestående vakre sandstrender og det ideelle klimaet som innbyr til 
badeferie året rundt som har trukket folk til Dominikanske Republikk. Men, med stadig mer kresne 
reisende, som etterspør unike opplevelser, velvære, store gastronomiske smaksopplevelser og 
destinasjoner, der ligger litt unna den slagne turistvei, er tiden også på Dominikanske Republikks side. 
Her kan du i høyeste grad finne både aktiv ferie og total avslapning.  
 
Ifølge data fra reiseportalen TripAdvisor var det i 2018 flere reisende enn noensinne som etterspurte 
naturopplevelser, aktiv ferie og utendørs aktiviteter som vandring, sykkelturer og dykking. 
Dominikanske Republikk har som knutepunkt for vannsport som surfing, kitesurfing og scuba diving 
mye å tilby i den henseende, og også når det gjelder dyreliv og maritime opplevelser, er det mange 
grunner til å besøke landet.   
 
Samaná-halvøya i den nordøstlige delen av landet er kjent for sin store bestand av pukkelhvaler, og 
hvert år fra januar til mars samles tusenvis av hvaler for å parre seg i den naturskjønne bukten. Samaná-
halvøya huser også Los Haitises nasjonalparken, som har et rikt fugleliv, høye klippeformasjoner på 
mellom 30-50 meter og kalksteinshuler med flere av den opprinnelige taínobefolkningens fascinerende 
hulemalerier.  
 
I pauserne mellom udfluktene, kan man roe helt ned på ressorter, som tilbyr yoga og meditasjonskurs, 
spafasiliteter med boblebad og saunaer samt muligheter for massasje, kroppsterapi og forskjellige 
former for skjønnhetsbehandlinger.  
 
Ikke minst har det populære ferieområdet Punta Cana flere luksuriøse boutiquehoteller, hvor 
wellnessbehandlinger med f.eks. lavastein er en del av menyen. Flere steder vil det også være mulighet 
for å delta i spennende matlagingskurser. Interessen for dette er klart økende. Ifølge Forbes og 
Tripadvisor deltok 61 %  flere på matlagingskurs siste år sammenlignet med året før. 



 
Gastronomiske opplevelser 
 
Og apropos mat. Også gastronomisk er Den Dominikanske Republikk blant de fremste. Forrige år 
utropte det spanskamerikanske akademi for gastronomi Den Dominikanske Republik til Karibbiens 
kulinariske sentrum, og i hovedstaden Santo Domingo kan man også delta på inspirerende kulinariske 
tematurer.   
Dominikanske Republikk er også kjent for å produsere verdens fineste kakao, kaffe, sukker og rum. 
Karibbiens mest fruktbare jord finner man i El Cibao regionen, hvor man på guidede turer kan komme 
inn bak kulissene og se hvordan rum, kaffe og sigarer blir laget.  
 

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

Dominican Republic Tourist Office, Stockholm 

Patricia Polanco de Olmos, direktør 

E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Telefon: +46 8 120 205 37 

 

 

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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