
 

 

Dominikansk nationalpark på prominent liste over steder skal besøges i 2018 

Februar 2018 

Nationalparken Los Haitises er af Lonely Planet udnævnt som et af de mest spændende steder at besøge i 

år. En slags dominikansk udgave af Vietnams mere kendte Halong-bugt 

En mosaik af klippeøer og frodig skov, som taget ud af noget fra forhistorisk tid.  

Sådan beskriver det internationale rejsemedie Lonely Planet Nationalparken Los 

Haitises, der ligger på Samaná-halvøen i Den dominikanske Republik.  

Med sine høje klippeformationer på mellem 30-50 meter, der rejser sig op af vandet 

ligner naturfænomenet ikke noget andet i Caribien. Det er et resultat af et 

sammenstød mellem tektoniske plader, der for mere end to millioner år siden 

skubbede et undersøisk kalkstensplateau op til overfladen.  

Området er en del af en næsten 1400 km2 stor nationalpark, der rummer mere end 

700 forskellige slags plantearter, herunder fire typer mangrove. Ornitologer vil også 

elske stedet her, hvor man har observeret mere end 100 forskellige fuglearter, heraf 

13 endemiske.  

Parken indeholder også kalkstenshuler med de den oprindelige taínobefolknings 

fascinerende hulemalerier og –helleristninger.  

 

 

Pukkelhvaler og Bountystrande 

Samaná-halvøen er især kendt for den store bestand af pukkelhvaler. Hvert år fra 

januar til marts samles tusindvis af pukkelhvaler for at parre sig i den naturskønne 

bugt. Man kan komme til Los Haitises nationalparken med både motorbåd og i kajak. 

 

Der er mange andre gode grund til at besøge Den Dominikanske Republik, der er en af vinterens store 

rejsenyheder. Her danner hvide sandstrande og svajende palmer ramme om et klassisk Bounty- 

ferieparadis, i det centrale højland venter dramatiske bjerglandskaber og så er landet flere gange kåret som 

et af verdens allerbedste golflande.  

Fra februar til april ligger temperaturen konstant på ca. 28 grader.  

 

 



Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om den Dominikanske Republik, så kontakt venligst: 

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 

Patricia Polanco de Olmos, Direktør 

E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 

Telefon: +46 8 120 205 37 

  

Target Tourism, Trade & Press 

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 

http://godominicanrepublic.com  

 

Dansk Facebook: https://www.facebook.com/dendominikanskerepublik/ 

 

Om Den Dominikanske Republik 

Omgivet af Atlanterhavet mod nord og Det Caribiske Hav sydpå, råder vores frodige tropeland over mere end 1600 

kilometers kystlinje og 400 km med sandstrande, der regnes blandt verdens bedste. Her er et varieret udbud af 

muligheder, når det gælder sport, underholdning og afslapning. Indkvarteringsmulighederne er mange og der er rig 

lejlighed til at forkæle sig selv med luksus på overtrufne hoteller og ferieressorts. Foruden at overgive sig til Merengue 

rytmerne, kan man udforske historiske mindesmærker og oldtidsrelikvier, nyde det udsøgte dominikanske køkken eller 

kaste sig ud i økoturisteventyr med storslående nationalparker, dragende bjergkæder, floder og palmeklædte strande. 

Dominikanerne er generelt kendt som hjertevarme og gæstfrie folk, og landet er kendt for specialiteter som cigarer, ro, 

chokolade og kaffe.  
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