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Den Dominikanske Republikk har mottatt den prestisjefylte utmerkelsen som  “Caribbean’s Best Golf 
Destination of the Year”, tildelt på det 7. årlige arrangementet World Golf Awards. Kåringen ble 
basert på stemmer fra flere hundre tusen golfere fra det rekordhøye antallet på hele 129 land. 
 
 

På de vakre og utfordrende golfbanene som ligger ut mot Karibien 
og Atlanterhavet, kan golfspillere få fasiliteter av meget høy 
kvalitet, og samtidig nyte et behagelig klima. Det har mange 
golfere verden over for lengst funnet ut av. 
  
Den Dominikanske Republikk har netopp mottatt den 
prestisjefylte utmerkelsen som Karibiens beste golfdestinasjon 
ved den årlige World Golf Awards.  

  
Stemmene ble avgitt av flere hundre tusen golfspillere fra hele 129 forskjellige land. 
  
Golf er en integrert del av turistsatsingen til Den Dominikanske Republikk, og anerkjennelsen fra det 
internasjonale golfsamfunnet har stor betydning for landet på øya Hispaniola. Det er samtidig med på 
å understreke at, på tross av de mange utfordringene som golfturismen og hotellindustrien har vært 
rammet av i år, så er interessen for golfturisme ikke avtagende.  
  
Interesse var det også for Corales Puntacana Resort & Club Championship, som ble avviklet på 
feriestedets 18-hulls bane i september måned.  
 Banen, som kan skryte av seks hull beliggende på klipper ut mot Det Karibiske Hav, er skapt av 
verdenskjente Tom Fazio. 

Baner for enhver smak 

Den Dominikanske Republikk har i en årrekke arbeidet iherdig med å posisjonere landet som den 
ledende golfdestinasjon i Karibien, og nå kan man slå seg på brystet med ikke mindre enn tretti  
mesterskapsbaner.  

Blant de nye tiltakene, er en utvidelse av La Romana Golf Club med ytterligere ni hull, hvorav fire som 
vender ut mot Det Karibiske Hav. 

Andre høydepunkter for golfspillere i Den Dominikanske Republikk inkluderer: 

(For spenningens skyld) Teeth of Dog, som har syv hull som vender ut mot havet og hvis navn stammer 
fra de takkede klippene, som ligner på hundetenner. Det er en av tre mesterskapsbaner - alle designet 
av golflegenden Peter Dye – beliggende på  det 7.000 hektar store området til luksusferiestedet Casa 
de Campo i La Romana. De andre banene er Dye Fore og The Links. 

(For utsiktens skyld) Punta Espada i Punta Cana, som har vært på PGA Champions Tour og er blant de 
mest populære banene, for øvrig designet av Jack Nicklaus. Beliggende på den luksuriøse Cap Cana 
eiendommen, kan golferne her også nyte strender, laguner og jungelvegetasjon som bakteppe. Mange 



steder er banen omkranset av hvit sand, og med åtte hull helt ute ved havet, der det 17. hullet krever 
at man slår ballen over en bukt. 

(For kjendisfaktorens skyld) Corales and La Cana: Punta Cana Resort & Club, er som nevnt designet av 
Tom Fazio, og er populært blant diverse berømtheter, og fungerer ofte som vertskap for PGA-
turneringer. Her tulbys to baner, med henholdsvis 27 og 18 hull. Banene er samtidig både vakre og 
krevende, med klipper, bukter, grotter, sjøer og kløfter, samt en utfordrende tre-hulls finale, hvor 
spillerne skal navigere rundt Devil’s Elbow (Djevelens albue) like ved havet. 

(For prestisjens skyld) Playa Grande, Costa Verde, som anses som Den Dominikanske Republikks mest 
eksklusive bane, beliggende på et privat område, som hovedsaklig er et boligområde, inkludert det 
særpregede Amanera Hotel. Med en naturskjønn beliggenhet ved den nordlige Atlanterhavskysten, 
omgitt av klipper og palmetrær, er dette også noe som er godt for øyet. Banen er opprinnelig designet 
av Trent Jones Sr., og siden renovert av hans sønn, Rees Jones. 

 
Hvis du har behov for mer informasjon om Den Dominikanske Republikk, ta gjerne kontakt med: 
  
Dominican Republic Tourist Office, Stockholm               Target Tourism -PR 
Direktør Jarolin De la Cruz                                                    Pia Klitten Sørensen 
Epost: j.delacruz@godominicanrepublic.com                    Epost: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +46 8 120 205 37                                                     Telefon: +45 2452 1025
  
 

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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