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Dominikaaninen	  tasavalta	  teki	  uuden	  matkailijaennätyksen	  viime	  vuonna	  	  

Viime	  vuosi	  oli	  loistava	  vuosi	  Dominikaaniselle	  tasavallalle,	  joka	  on	  nimetty	  Karibian	  alueen	  
kulinaristiseksi	  keskukseksi	  ja	  yhdeksi	  maailman	  parhaista	  golf-‐kohteista.	  Uudet	  matkailutrendit	  
edistävät	  maan	  loistavaa	  matkailupotentiaalia.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  

	  
Vuosi	  2018	  oli	  erittäin	  hyvä	  matkailuvuosi	  Dominikaanisessa	  tasavallassa.	  Yli	  6,5	  miljoonaa	  matkailijaa	  
saapui	  lentäen	  Hispaniolan	  saarella	  sijaitsevaan	  Dominikaaniseen	  tasavaltaan	  viime	  vuonna.	  
Matkailijamäärässä	  oli	  6,2	  prosentin	  kasvu	  vuoteen	  2017	  verrattuna.	  

Dominikaanisen	  tasavallan	  omaa	  luokkaansa	  olevat	  kauniit	  hiekkarannat	  ja	  rantalomailulle	  ihanteellinen	  
ilmasto	  ovat	  houkutelleet	  jo	  pitkään	  matkailijoita	  saarelle.	  Matkailijoiden	  lisääntyvät	  vaatimukset	  
ainutlaatuisiin	  kokemuksiin,	  hyvinvointiin,	  huippugastronomiaan	  ja	  huippuluokan	  rantaelämyksiin	  tukevat	  
myös	  Dominikaanisen	  tasavallan	  suosion	  kasvua	  matkailukohteena.	  

Aktiivilomailua	  ja	  täydellistä	  rentoutumista	  
TripAdvisorin	  keräämän	  tiedon	  mukaan	  luontoelämyksiä,	  aktiivilomia	  ja	  ulkoilma-‐aktiviteetteja,	  kuten	  
vaellus,	  pyöräily	  ja	  sukellus	  etsiviä	  matkailijoita	  oli	  vuonna	  2018	  enemmän	  kuin	  koskaan	  aiemmin.	  
Dominikaaninen	  tasavalta	  on	  vesiurheilun	  keskus	  ja	  se	  tarjoaa	  erinomaiset	  mahdollisuudet	  muun	  muassa	  
surffaukseen,	  leijalautailuun	  ja	  laitesukellukseen.	  Myös	  villieläimet	  ja	  merelliset	  elämykset	  tarjoavat	  
runsaasti	  mielenkiintoista	  koettavaa	  matkailijoille	  Dominikaanisessa	  tasavallassa.	  

Samanán	  nimimaa	  Dominikaanisen	  tasavallan	  koillisosassa	  on	  tunnettu	  laajasta	  ryhävalaskannastaan.	  
Tuhannet	  valaat	  kokoontuvat	  vuosittain	  tammikuusta	  maaliskuuhun	  parittelemaan	  luonnonkauniille	  
Samanán	  lahdelle.	  Samanán	  nimimaalla	  sijaitsee	  myös	  Los	  Haitises	  -‐kansallispuisto,	  jossa	  on	  
monimuotoinen	  lintukanta,	  30–50	  metriä	  korkeita	  kalliomuodostelmia	  ja	  kalkkikiviluolia,	  joissa	  on	  
alkuperäisten	  tainojen	  kiehtovia	  luolamaalauksia.	  



	  
	  

Loma-‐aktiviteettien	  ja	  henkeäsalpaavien	  maisemien	  vastapainoksi	  Dominikaanisen	  tasavallan	  lomakohteet	  
tarjoavat	  rentoutumista	  esimerkiksi	  jooga-‐	  ja	  meditaatiokursseilla.	  Monissa	  lomakohteissa	  on	  tarjolla	  myös	  
spa-‐palveluita,	  kuten	  porealtaita,	  saunoja,	  hierontaa	  sekä	  vartalo-‐	  ja	  kauneushoitoja.	  Erityisesti	  Punta	  
Canasta	  löytyy	  lukuisia	  putiikkihotelleja,	  joissa	  on	  tarjolla	  hyvinvointipalveluja	  ja	  erilaisia	  rentouttavia	  
hoitoja,	  kuten	  kuumakivihierontaa.	  

Monissa	  paikoissa	  tarjolla	  on	  myös	  mielenkiintoisia	  kokkauskursseja,	  joiden	  suosio	  on	  kasvanut	  
matkailijoiden	  keskuudessa	  viime	  aikoina.	  Forbesin	  ja	  TripAdvisorin	  mukaan	  viime	  vuonna	  kokkauskursseille	  
osallistui	  61	  prosenttia	  enemmän	  matkailijoita	  kuin	  vuotta	  aiemmin.	  

Gastronomisia	  elämyksiä	  
Ruuasta	  puheen	  ollen	  Dominikaaninen	  tasavalta	  on	  gastronomialtaan	  ykkösluokkaa.	  Viime	  vuonna	  Spanish-‐
American	  Academy	  of	  Gastronomy	  julisti	  Dominikaanisen	  tasavallan	  Karibian	  alueen	  kulinaristiseksi	  
keskukseksi.	  Maan	  pääkaupungissa,	  Santo	  Domingossa,	  järjestetään	  jännittäviä	  kierroksia,	  joissa	  on	  ruoka-‐	  
ja	  juomaelämyksiin	  liittyvä	  teema.	  Dominikaaninen	  tasavalta	  tunnetaan	  myös	  maailman	  hienoimmasta	  
kaakaosta,	  sokerista	  ja	  rommista.	  Karibian	  alueen	  hedelmällisin	  maaperä	  on	  El	  Cibaon	  alueella,	  jossa	  
opastetuilla	  kierroksilla	  voi	  päästä	  kulissien	  taakse	  tutustumaan,	  miten	  rommia,	  kahvia	  ja	  sikareita	  
valmistetaan.	  	  

Lisätietoja:	  www.godominicanrepublic.com	  
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Dominikaaninen	  tasavalta	  
Dominikaanisen	  tasavallan	  upeaa	  trooppista	  paratiisia	  ympäröi	  Atlantin	  valtameri	  pohjoisessa	  ja	  Karibianmeri	  etelässä.	  Dominikaa-‐
nisessa	  tasavallassa	  on	  lähes	  1	  000	  mailia	  (1	  609	  km)	  rantaviivaa,	  250	  mailia	  (402	  km)	  maailman	  parhaita	  rantoja,	  upeita	  
lomakeskuksia	  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 

Lisää	  kuvia	  Dominikaanisesta	  tasavallasta:	  https://www.drsmartlibrary.com/bp/#/	  


