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Dominikanska	  republiken	  är	  ”golfkungen”	  i	  Karibien	  

Nästan	  en	  fjärdedel	  av	  alla	  golfbanor	  i	  Karibien	  ligger	  i	  Dominikanska	  republiken.	  De	  dominikanska	  
golfbanorna	  lever	  upp	  till	  de	  högsta	  internationella	  kvalitetsstandarderna	  och	  lockar	  golfare	  från	  hela	  
världen.	  

Dominikanska	  republiken	  har	  länge	  varit	  en	  tungviktare	  inom	  karibisk	  golf	  med	  
många	  olika	  banor	  av	  kända	  designers	  som	  pryder	  landets	  kustlinje.	  Största	  delen	  av	  
de	  högkvalitativa	  golfbanorna	  och	  de	  anslutande	  luxuösa	  hotellen	  ligger	  i	  och	  runt	  
Punta	  Cana.	  

Denna	  region	  har	  en	  vidsträckt	  kustlinje	  längs	  landets	  östligaste	  stränder.	  Här	  finns	  
många	  resorts,	  områdets	  egna	  internationella	  flygplats	  och	  en	  motorväg	  till	  huvudstaden,	  Santo	  
Domingo.	  Punta	  Cana	  har	  mer	  än	  tre	  mil	  vita	  sandstränder,	  havsfiske	  och	  alla	  tänkbara	  former	  av	  
vattensport.	  Dessutom	  finns	  här	  hyllade	  golfbanor	  av	  bland	  annat	  Tom	  Fazio,	  Jack	  Nicklaus,	  familjen	  
Dye,	  Nick	  Price,	  Gary	  Player	  och	  Sir	  Nick	  Faldo.	  

Dominikanska	  republiken	  har	  varit	  ledande	  på	  den	  karibiska	  golfmarknaden	  sedan	  1971,	  i	  och	  med	  
öppnandet	  av	  den	  världsberömda	  Teeth	  of	  the	  Dog”	  på	  det	  luxuösa	  golfresortet	  Casa	  de	  Campo	  som	  
ligger	  i	  La	  Romana.	  Både	  Dominikanska	  republiken,	  resortet	  och	  Teeth	  of	  the	  Dog-‐banan	  har	  vunnit	  
många	  priser.	  

Utmärkelserna	  

Till	  exempel	  utnämndes	  Dominikanska	  republiken	  till	  “Bästa	  golfdestination”	  år	  2013.	  År	  2014	  
utnämndes	  landet	  på	  World	  Golf	  Awards	  av	  IAGTO	  till	  “Bästa	  golfdestination	  i	  Karibien”.	  År	  2014	  fick	  
Casa	  de	  Campo	  utmärkelsen	  “Bästa	  golfresort	  i	  Karibien”.	  Landets	  position	  har	  stärkts,	  trots	  
nedgången	  som	  pågått	  sedan	  2009	  världen	  över	  inom	  golfvärlden,	  och	  det	  har	  skett	  en	  förändring	  i	  
utbudet	  av	  golfbanor	  i	  Dominikanska	  republiken.	  

Idag	  finns	  det	  mer	  än	  25	  golfbanor	  i	  Dominikanska	  republiken.	  Det	  är	  hittills	  det	  största	  antalet	  banor	  
i	  något	  land	  i	  Karibien.	  Alla	  banor	  har	  designats	  av	  världskända	  golfbanearkitekter	  och	  har	  byggts	  på	  
platser	  som	  gör	  banorna	  ytterst	  attraktiva	  att	  spela	  på.	  

En	  av	  dem	  är	  Corales-‐golfbanan	  av	  Tom	  Fazio,	  en	  av	  världens	  bästa	  golfupplevelser.	  2010-‐banan	  är	  
designad	  av	  sex	  karibiska	  kusthotell	  och	  sträcker	  sig	  längs	  naturliga	  klippor,	  bukter,	  havsvikar	  och	  
insjöar.	  Jack	  Nicklaus	  har	  lyckats	  särdeles	  bra	  med	  Punta	  Espada-‐banan	  i	  Cap	  Cana.	  
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Med	  så	  många	  prisvinnande	  golfbanor	  i	  närheten,	  resorts	  av	  mycket	  hög	  standard	  och	  lyxhotell	  är	  det	  
ett	  självklart	  val	  att	  välja	  ett	  semesterpaket	  där	  golf	  ingår.	  Bor	  du	  i	  Punta	  Cana	  kan	  du	  spela	  på	  en	  ny	  
och	  utmanande	  bana	  varje	  dag	  under	  hela	  semestern,	  utan	  att	  behöva	  transportera	  dig	  nämnvärt.	  

En	  marknad	  som	  utvecklas	  

Antalet	  golfturister	  i	  Dominikanska	  republiken	  har	  ökat	  kraftigt	  enligt	  en	  ny	  rapport	  från	  KPMG:s	  Golf	  
Advisory	  Practice.	  Rapporten,	  Karibisk	  golföversikt	  2015,	  visar	  att	  det	  är	  två	  nya	  golfbanor	  på	  väg	  i	  
Dominikanska	  republiken.	  Denna	  utveckling	  kan	  inget	  annat	  land	  i	  området	  slå.	  Framtiden	  ser	  ljus	  ut	  
för	  golfturismen	  i	  Dominikanska	  republiken.	  

Man	  har	  räknat	  ut	  att	  turister	  spelar	  48	  procent	  av	  alla	  golfrundor	  i	  Karibien.	  År	  2014	  var	  det	  650	  000	  
potentiella	  golfspelare	  från	  USA.	  På	  andra	  plats	  kom	  Kanada	  med	  475	  000	  potentiella	  golfare.	  De	  två	  
nationerna	  tillsammans	  med	  turister	  till	  Karibien	  gjorde	  därför	  att	  summan	  av	  det	  totala	  antalet	  
potentiella	  golfare	  var	  över	  1,1	  miljoner.	  På	  tredje	  plats	  kom	  Europa	  med	  26	  400	  potentiella	  golfare,	  
och	  det	  visar	  att	  det	  finns	  plats	  för	  växt.	  

Lokala	  golfspelare	  

Dominikanska	  republiken	  har	  ett	  ganska	  stort	  antal	  lokala	  golfspelare	  i	  landet:	  10	  353	  är	  registrerade	  
med	  ett	  handikapp.	  Deltagandet	  har	  ökat	  med	  sju	  procent	  sedan	  2011.	  

Fyra	  av	  fem	  aktiva	  golfspelare	  i	  Dominikanska	  republiken	  är	  män,	  sju	  procent	  är	  juniorer,	  vilket	  visar	  
en	  imponerande	  ökning	  med	  11	  procent	  de	  senaste	  åren.	  

Mötesplats	  för	  golfvärlden	  

Genom	  att	  samla	  de	  bästa	  golfbanorna,	  resorts	  och	  lyxhotell	  i	  ett	  varmt	  och	  stabilt	  ”året	  runt”-‐klimat	  i	  
ett	  geografiskt	  begränsat	  område	  har	  Dominikanska	  republiken	  även	  tagit	  ledningen	  när	  det	  gäller	  
golf-‐evenemang.	  Detta	  gör	  att	  landet	  är	  en	  naturlig	  mötesplats	  för	  internationell	  golf	  och	  media.	  

DR	  Golf	  &	  Travel	  Exchange	  är	  ett	  årligt	  evenemang	  som	  äger	  rum	  5-‐10	  september.	  En	  av	  
höjdpunkterna	  är	  golfturneringen	  som	  varje	  år	  går	  av	  stapeln	  på	  Dye	  Fore-‐banan	  på	  Casa	  de	  Campo	  i	  
La	  Romana.	  

Om	  

KPMG:s	  Golf	  Advisory	  Practice,	  som	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  att	  göra	  djupgående	  studier	  om	  
golfindustrin,	  var	  också	  ursprungligen	  med	  och	  utvecklade	  ”Golf	  Business	  Forum”.	  Detta	  är	  en	  årlig	  
konferens	  med	  de	  300	  mest	  inflytelserika	  personerna,	  företagen	  och	  organisationerna	  inom	  
golfindustrin.	  KPMG:s	  Golf	  Advisory	  Practice	  jobbar	  fortfarande	  med	  andra	  analyser	  angående	  de	  
viktigaste	  golfmarknaderna.	  
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Om	  Dominikanska	  republiken	  

Christopher	  Columbus	  var	  den	  första	  turisten	  som	  hade	  vägarna	  förbi	  Dominikanska	  republiken	  år	  1492.	  
Sedan	  dess	  har	  många	  turister	  varit	  på	  semester	  i	  landet	  –	  bland	  annat	  de	  fem	  miljoner	  som	  besökte	  
Dominikanska	  republiken	  år	  2014.	  Dominikanska	  republiken	  har	  mer	  än	  25	  specialdesignade	  golfbanor	  
och	  har	  flera	  gånger	  utsetts	  till	  den	  bästa	  golfdestinationen	  i	  Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  det	  
internationella	  golfförbundet.	  Dessutom	  bjuder	  landet	  på	  lyxresort,	  en	  fantastisk	  natur,	  sofistikerade	  
storstäder	  och	  charmiga	  byar	  fyllda	  med	  värme	  och	  vänliga	  dominikaner.	  

Kontaktinformation:	  
Om	  du	  behöver	  mer	  information	  om	  Dominikanska	  republiken	  så	  kontakta	  gärna:	  
	  	  
Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  i	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  Direktör	  
E-‐mail:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	  
Telefon:	  +46	  (0)8-‐120	  205	  37	  
	  	  
eller:	  
	  	  
Target	  Tourism,	  Trade	  &	  Press	  
Pia	  Klitten	  Sørensen,	  	  
E-‐mail:	  pia@target-‐tourism.dk	  
Telefon:	  +45	  8680	  1025	  
Mobil:	  +45	  2452	  1025	  

Du	  hittar	  fler	  bilder	  i	  mediedatabasen	  på	  vår	  hemsida:	  
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-‐photo-‐galleries	  


