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Dominikaaninen	  tasavalta	  houkuttelee	  yhä	  enemmän	  matkailijoita	  Pohjoismaista	  
	  
Talvikausi	  2017–18	  avaa	  uusia	  mahdollisuuksia	  Suomesta	  ja	  muista	  Pohjoismaista	  tuleville	  matkailijoille	  
tutustua	  Dominikaanisen	  tasavaltaan,	  kun	  Finnair	  aloittaa	  reittilennot	  marraskuussa	  Helsingistä	  Puerto	  
Plataan.	  Uusi	  viikoittainen	  yhteys	  on	  kautta	  aikojen	  ensimmäinen	  suora	  reittilento	  Pohjoismaista	  
Dominikaaniseen	  tasavaltaan.	  Samaan	  aikaan	  yhä	  useampi	  pohjoismainen	  matkanjärjestäjä	  ottaa	  
Dominikaanisen	  tasavallan	  ohjelmistoonsa	  tai	  lisää	  matkatarjontaansa	  maahan.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
Uusi	  Finnairin	  viikoittainen	  suora	  lento	  Helsingistä	  Puerto	  Plataan	  Dominikaanisessa	  tasavallassa	  
operoidaan	  joka	  torstai	  30.11.–22.3.	  Kautta	  aikojen	  ensimmäinen	  reittilento	  pohjoismaisesta	  
pääkaupungista	  Dominikaaniseen	  tasavaltaan	  lisää	  matkailijoiden	  määrää	  maassa.	  Lennolle	  on	  hyvät	  
yhteydet	  muiden	  Pohjoismaiden	  pääkaupungeista	  ja	  valikoiduista	  muista	  kaupungeista.	  Lento	  palvelee	  
siten	  matkailijoita	  niin	  Suomesta	  kuin	  muista	  Pohjoismaista	  ja	  tekee	  matkailijoille	  entistä	  helpommaksi	  
tutustua	  Dominikaaniseen	  tasavaltaan	  ja	  erityisesti	  maan	  pohjoisrannikkoon.	  
	  
–	  Finnairin	  uusi	  reittiavaus	  on	  hieno	  asia.	  Sen	  ansioista	  matkustajat	  voivat	  lentää	  suoraan	  Helsingistä	  Puerto	  
Plataan	  –	  ihanteelliseen	  pakopaikkaan	  paratiisissa.	  Ihastuttavalla	  Puerto	  Platan	  alueella	  Dominikaanisen	  
tasavallan	  pohjoisrannikolla	  on	  lähes	  80	  kilometriä	  rantaviivaa.	  Se	  on	  hieno	  kohde,	  joka	  on	  myös	  hyvä	  
tukikohta	  tutustua	  maan	  kuhiseviin	  rantakaupunkeihin,	  rikkaaseen	  kulttuuriin	  ja	  historiaan,	  monipuoliseen	  
gastronomiaan,	  ystävällisiin	  ihmisiin,	  musiikkiin	  ja	  taianomaiseen	  ekoturismiin.	  Pohjoisrannikko	  on	  
vesiurheilun	  mekka.	  Se	  on	  ihanteellinen	  seikkailuille,	  golfille	  ja	  monille	  muille	  mielenkiintoisille	  
aktiviteeteille,	  kertoo	  Dominikaanisen	  tasavallan	  matkailutoimiston	  Pohjoismaiden	  johtaja	  Patricia	  Polanco	  
de	  Olmos.	  

	  
Puerto	  Plata	  ja	  Dominikaanisen	  tasavallan	  pohjoisrannikko	  ovat	  kuuluisia	  kultahiekkaisista	  rannoistaan,	  
rannikkokylistään	  ja	  huippuluokan	  lomakeskuksistaan.	  Alueen	  nähtävyyksiin	  kuuluvat	  Damajaguan	  
vesiputoukset,	  Ocean	  World	  Adventure	  Park	  ja	  Puerto	  Platan	  viktoriaaninen	  arkkitehtuuri	  samoin	  kuin	  
rantakaupungit	  Sosúa	  ja	  Cabarete,	  joka	  on	  maailmankuulu	  purje-‐	  ja	  leijalautailusta.	  Samaná,	  joka	  tunnetaan	  
vaikuttavista	  koskemattomista	  rannoistaan,	  villistä	  ja	  vehreästä	  luonnostaan,	  poukamista,	  lahdista,	  
vesiputouksista,	  vuorista,	  ekoturismista	  ja	  valaiden	  katselusta,	  on	  vain	  kolmen	  tunnin	  päässä	  Puerto	  
Platasta.	  
	  



–	  Olemme	  iloisia,	  että	  voimme	  toivottaa	  yhä	  useampia	  pohjoismaisia	  matkailijoita	  tervetulleeksi	  tulevalla	  
talvikaudella	  Dominikaaniseen	  tasavaltaan.	  Iloitsemme	  myös	  siitä,	  että	  Primera	  Groupin	  Solresor	  Ruotsissa	  
ja	  Bravo	  Tours	  Tanskassa	  aloittavat	  matkat	  Punta	  Canaan	  Dominikaanisessa	  tasavallassa.	  TUI	  Nordic	  lisää	  
Punta	  Canan	  jo	  olemassa	  olevaan	  laajaan	  Dominikaanisen	  tasavallan	  tarjontaansa.	  Thomas	  Cook	  Northern	  
Europen	  Ving	  Ruotsissa	  ja	  Spies	  Tanskassa	  ottavat	  niin	  ikään	  jo	  ennalta	  laajaan	  Dominikaanisen	  tasavallan	  
tarjontaansa	  uutena	  kohteena	  Puerto	  Platan.	  Dominikaanisen	  tasavallan	  suosio	  kasvaa	  vuosi	  vuodelta,	  
sanoo	  Patricia	  Polanco	  de	  Olmos.	  
	  
Dominikaaniseen	  tasavaltaan	  matkustaneiden	  pohjoismaalaisten	  määrä	  kasvoi	  18,5	  prosentilla	  vuodesta	  
2015	  vuoteen	  2016.	  Suurinta	  kasvu	  oli	  Ruotsissa,	  jossa	  matkailijoiden	  määrä	  kasvoi	  25	  prosenttia.	  
Suomalaisten	  matkailijoiden	  määrä	  kasvoi	  18,5	  prosenttia	  vuonna	  2016	  verrattuna	  vuotta	  aiempaan.	  
	  
Lue	  lisää	  Dominikaanisesta	  tasavallasta:	  www.godominicanrepublic.com	  

	  	  
Lisätietoja:	  
Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  Tukholmassa	   	   Target	  Tourism,	  Trade	  &	  Press	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  johtaja	   	   	   Pia	  Klitten	  Sørensen	  
Sähköposti:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	   Sähköposti:	  pia@target-‐tourism.dk	  
Puhelin:	  +46	  8	  120	  205	  37	   	   	   	   Puhelin:	  +45	  8680	  1025	  

Matkapuhelin:	  +45	  2452	  1025	  
	  	  
Lisää	  kuvia	  löydät	  kotisivujemme	  mediatietokannasta:	  http://www.godominicanrepublic.com/press/media-‐photo-‐galleries	  
	  
Dominikaaninen	  tasavalta	  
Dominikaanisen	  tasavallan	  upeaa	  trooppista	  paratiisia	  ympäröi	  Atlantin	  valtameri	  pohjoisessa	  ja	  Karibianmeri	  etelässä.	  
Dominikaanisessa	  tasavallassa	  on	  lähes	  1	  000	  mailia	  (1	  609	  km)	  rantaviivaa,	  250	  mailia	  (402	  km)	  maailman	  parhaita	  rantoja,	  
upeita	  lomakohteita	  ja	  hotelleja	  sekä	  monipuoliset	  urheilu-‐,	  rentoutumis-‐	  ja	  huvittelumahdollisuudet.	  Dominikaanisessa	  
tasavallassa	  voi	  heittäytyä	  merenguen	  kutsuvaan	  rytmiin,	  majoittua	  luksushotelleissa,	  tutustua	  muinaisiin	  jäännöksiin,	  nauttia	  
herkullisesta	  gastronomiasta	  tai	  ekomatkailusta	  upeissa	  kansallispuistoissa,	  vuoristossa	  tai	  rannoilla.	  Dominikaaninen	  tasavalta	  on	  
matkakohde	  vertaansa	  vailla.	  Se	  tunnetaan	  ystävällisistä	  ja	  vieraanvaraisista	  ihmisistä,	  hämmästyttävän	  kauniista	  luonnosta,	  
kiehtovasta	  historiasta	  ja	  rikkaasta	  kulttuuriperinnöstä,	  kuten	  musiikista,	  taiteesta	  ja	  festivaaleista	  sekä	  erikoisuuksistaan,	  kuten	  
sikarit,	  rommi,	  suklaa,	  kahvi,	  merengue,	  meripihka	  ja	  Larimar.	  Dominikaaninen	  tasavalta	  on	  suosittu	  lomakohde	  niin	  yksin	  
matkustaville,	  pariskunnille	  kuin	  perheille.	  Lue	  lisää:	  www.godominicanrepublic.com	  
	  
	  


