
Dominikanska republiken utnämnd till Latinamerikas och
Karibiens bästa golfdestination 2019
Under den internationella mässan Golf Travel Market som nyligen hölls i Ljubljana, Slovenien, blev landet återigen utsedda till
Karibiens golf-mekka.

På de magnifika golfbanorna, intill det Karibiska havet och Atlanten, kan golfare njuta av fantastiska faciliteter och ett behagligt klimat med
unika och utmanande upplevelser under hela året.

För fjärde gången har Dominikanska republiken uppmärksammats av International Association of Golf Travel Organizers (IAGTO) som en
extraordinär destination för golfare. Organisationen har utsett Dominikanska republiken till årets golfdestination 2019 i Latinamerika och
Karibien. Det gör landet till den mest eftertraktade destinationen i regionen.

Dominikanska republiken har arbetat hårt för att etablera sig som ett exklusivt resmål för golfentusiaster, och landets turistmyndighet är glada
över att få bekräftat att insatserna bär frukt.

Golf är en väsentlig del av Dominikanska republikens turistutbud, och erkännandet från den internationella golforganisationen är av stor
betydelse för landet på ön Hispaniola.

Prisad av yrkesverksamma och utövare

Utmärkelsen som Karibiens bästa golfdestination 2019 delades nyligen ut vid den internationella mässan Golf Travel Market i Ljubljana i
Slovenien.

World Golf Awards, en del av World Travel Awards, syftar till att uppmärksammas och belöna framstående aktörer inom golfturism, banor i
världsklass och golfdestinationer. De som röstar är medieaktörer och yrkesverksamma inom golfresor och turism.

Även golfturism-konsumenter har möjlighet att rösta.

En armé av toppdesigners

Dominikanska republiken har 26 utmanande och magnifika banor, belägna i stor utsträckning precis intill havet. Landets mest kända banor är
skapade av erkända designers och golflegender.

Detta gäller bland annat den Pete Dye-designade Trifecta på det lyxiga Casa de Campo Resort & Villas i La Romana, som har Teeth of the
Dog, Dye Fore och The links. Från de brittisk inspirerade kullarna, lagunerna och sjöarna vid The Links till Teeth of the Dogs utmanande hål i
riktning mot havet, utgör Dyes banor en svårslagen kombination av variation, svårighet och vacker natur.

Andra dominikanska banor som står högt upp på många golfspelares bucket-listor inkluderar den Jack Nicklaus- designade Punta Espada
som är listad som en av världens finaste, och som erbjuder en bana med åtta hål med utsikt över Karibien.

Playa Dorada på norra kusten har en bana designad av legendariska Robert Trent Jones, Sr., med fem hål och havsutsikt samt ett hål direkt
intill Atlanten. För en inlandsutmaning kan golfare testa lyckan på Guavaberry Golf & Country Club nära huvudstaden Santo Domingo. Banan
gränsar till ett naturreservat och har ett cirka fem meter högt vattenfall och korallformationer som ger ett dramatiskt visuellt uttryck.

Utmärkelsen Karibiens bästa golfdestination kom lämpligt i samband med förberedelserna inför Dominikanska republikens PGA Tour i mars
2019.

Från och med den 25 till 31 mars kommer Puntacana Resort & Club och Dominikanska republiken att vara värd för andra upplagan av Corales
Puntacana Resort & Club Championship på resortens 18-hålsbana. Banan med sex hål belägen på bergskanten med utsikt över Karibiska
havet är skapad av världsberömda Tom Fazio.

Läs mer om Dominikanska republikens världsberömda golferbjudanden och börja planera din resa på www.GoDominicanRepublic.com.

För mer information om IAGTO Awards, besök www.iagto.com/awards.

För mer information om Dominikanska republiken, vänligen kontakta:
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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

Mobil: +45 2452 1025

Om Dominikanska republiken

Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har den tropiska ön nästan 1600 kilometer kust och över 400 kilometer med några av
världens bästa stränder, magnifika orter och hotell, en mängd olika sporter, avkoppling och underhållning. Här kan man dansa merengue och
relaxa på en rad olika resorts, utforska paradisöns rika historia, prova på den Dominikanska republikens läckra gastronomi eller njuta av
ekovänliga äventyr i de storslagna nationalparkerna. Känd för sina gästvänliga och varma människor, är Dominikanska republiken en unik
destination med häpnadsväckande natur, spännande historia och kulturella upplevelser som musik, konst, festivaler, och öns egna
specialiteteter såsom cigarrer, rom, choklad, kaffe och bärnsten. Dominikanska republiken har de bästa stränderna, en fascinerande historia
och rik kultur. Ett resmål välbesökt av både kändisar, par och familjer.

Besök Dominikanska republikens officiella hemsida: www.GoDominicanRepublic.com


