
 

 

Den første Rom-festivalen i sitt eget hjemland; Den Dominikanske Republikk! 

Juni 2018 

Den første Dominikanske Rom-festivalen vil fokusere på denne populære drikken, som er en av 

landets viktigste eksportartikler. 

Festivalen arrangeres fra 5. – 7. juli 2018 i Puerto Plata, i den populære 

regionen på den nordlige kysten av Dominikanske Republikk, i et område 

som kalles ”Puntilla Park”, ved strandveien i byen. Målet er å fremheve 

rom-prioduktene av topp kvalitet som produseres i Dominikanske 

Republikk. I tillegg til rom-smaking, vil det være konserter, workshops, 

seminarer og velsmakende mat. 

I likhet med flere andre land i Karibbien, har Dominikanske Republikk en lang og stolt tradisjon når det 

gjelder rom, som har vært produsert her i århundrer. 

Selv om rom i dag produseres mange steder over hele verden, ble den oppfunnet på plantasjer der det 

ble dyrket sukkerrør i Karibbien så langt tilbake som i det 17. århundre.  

Siden den gang, har rom gått fra seier til seier over hele verden, og den er også veldig populær i 

Skandinavia. Den senere tids oppblomstring av cocktail-tradisjonen har også hjulpet med å bringe økt 

fokus på rom av god kvalitet. 

I dag er de to fremste produsentene av kvalitetsrom i Dominikanske 

Republikk, Brugal fra Puerto Plata og Barcelo fra Santo Domingo, blant 

toppselgerne på verdensbasis. 

Du kan enten drikke rom på samme måte som du drikker god cognac, eller 

som en hovedingrediens i populære drinker som Mojito, Daiquiry eller 

Dark´n stormy. 

Rom-smaking og velsmakende mat 

På en reise til  Dominikanske Republikk er det flere muligheter for besøk hos rom-produsenter, som 

viser deg hele produskjonsprosessen fra sukkerrør til ferdig rom på flaske, og nær sagt overalt er det 

selvsagt også muligheter for å smake de edle dråpene. Spesiell oppmerksomhet er viet rom, som også 

er en av Dominikanske Republikk´s viktigste eksportartikler. 

Hvis du ønsker å vite mer om romens historie, er det all grunn til også å legge turen innom hovedstaden 

Santo Domingo, der du kan se utstyret som ble brukt og hvordan drikken blir produsert på Museo del 

ron y la Cana rum museum. 

http://dominicanrumfestival.com.do/  

http://dominicanrumfestival.com.do/


 

For mer informasjon; vennligst kontakt: 

Dominican Republic Tourist Office in Stockholm 

Patricia Polanco de Olmos, Director 

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 

For flere bilder kan du gå til vår media database på websiden:  

http://www.drsmartlibrary.com/bp/#/  

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 

avtilbud knyttet til sport, avkobling og underholdning. Her kan du kaste deg ut i den pulserende dansen merengue, koble av 

på varierteog 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 DenDominikanske Republikk om du vil ha mer informasjon: 

www.GoDominicanRepublic.com. 
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