
 
 

 
 
Den Dominikanske Republikk tar i mot flere turister fra Norden 
 
 
Vintersesongen 2017/18 vil tilby en rekke nye muligheter for nordiske reisende som vil utforske 
Den Dominikanske Republikk. Finnair starter i november sin ukentlige flight mellom Helsinki og 
Puerto Plata, som er den første direkte ruteforbindelse mellom Norden og Dominikanske 
Republikk noensinne. Dessuten inkluderer flere nordiske turoperatører Dominikanske Republikk i 
sitt program, også fra Norge, og kapasiteten øker betraktelig.   
 
Den nye, ukentlige direkte flighten fra Helsinki til Puerto Plata I Dominikanske Republikk har avgang 
hver torsdag mellom 30. november og 22. mars. Denne første direkte ruteforbindelsen mellom 
Norden og Dominikanske Republikk noensinne, vil bidra til å øke antallet nordiske turister til landet. 
Med gode forbindelser til flere byer i Norden, inkludert Oslo og Bergen, vil denne flighten gjøre det 
lettere for nordiske turister å utforske Dominikanske Republikk, og særlig den nordlige kysten.  

– Vi er veldig fornøyd med åpningen av den nye ruten til Finnair, og dette gir en ny gateway for 
nordiske passasjerer som ønsker å besøke Dominikanske Republikk og oppdage vårt paradis. Den 
fortryllende Puerto Plata provinsen langs landets nordlige kyst, kan fremvise nesten 80 kilometer 
med kystlinje. Det er en fantastisk destinasjon, og kan være et utgangspunkt for en rundreise i Den 
Dominikanske Republikk, med sprudlende strandbyer, der rike kulturtradisjoner og historie blandes 
med velsmakende gastronomi, varme mennesker fra lokalbefolkningen, livlig musikk og magiske 
økoturisme aktiviteter. Det er virkelig et mekka for vannsport, spennende aktiviteter, golf og mange 
andre interessante attraksjoner, forteller Patricia Polanco  de Olmos, direktør for Den Dominikanske 
Republikks Turistkontor i Norden.  

Puerto Plata og den nordlige kysten I Dominikanske Republikk er berømt for sine fantastiske, gyldne  
sandstrender, sjarmerende kystbyer og topp ferieanlegg. De mange attraksjonene i området 
omfatter bl.a. Damajagua fossefallene, Ocean World Adventure Park og den viktorianske arkitekturen 
i Puerto Plata, samt badebyene  Sosua og Cabarete, som er verdensberømte for windsurfing og 
kiting.  Samaná, som er velkjent for sine spektakulære og uberørte strender, et naturens 
skattkammer, vilt og frodig, med grotter, bukter, fossefall, fjell, økoturisme-opplevelser og hvalsafari 
etc., er også bare tre timer unna Puerto Plata. 

Også de store charteroperatørene fatter stor interesse for dominikanske Republikk, og både Thomas 
Cook og TUI satser i økende grad på denne destinasjonen. Fra Norge, starter Ving med direkte 
flyvninger til Puerto Plata, i kombinasjon med operasjonen fra Stockholm. Også Ving i Sverige og 
Spies i Danmark har fokus på Dominikanske Republikk, med et stort program. TUI er også en aktør 
som ser store muligheter med Dominikanske Republikk, og i tillegg til Puerto Plata, utvider de nå 
også med Punta Cana. 

 



– Vi er selvsagt også glade for å se den store og økende interessen fra charterselskapene. Fra alle de 
nordiske landene er det nå flere aktører som satser på reiser til Dominikanske Republikk. At Ving 
inkluderer Puerto Plata i sitt store program, nå også fra Norge, er oppmuntrende. Det samme gjelder 
TUI sin utvidelse av programmet, der nå også Punta Cana blir innlemmet. Dette bare understreker at 
Dominikanske Republikk øker son popularitet i markedet år for år, sier Patricia Polanco de Olmos. 
 
Antallet nordiske turister til Dominikanske Republikk økte i 2016 med 18,5 prosent i forhold til året 
før. Størst var økningen blant svenske turister, der den var hele 25 %. 
 

Hvis du har behov for mer informasjon om Den Dominikanske Republikk, ta gjerne kontakt 
med. 
 
Dominican Republic Tourist Office, Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, direktør 
 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 

Telefon: +46 8 120 205 37 
 
 

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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