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Den första dominikanska romfestivalen någonsin kommer att hylla den mycket omtyckta 
spritdrycken, som är en av Dominikanska republikens viktigaste exportprodukter. Festivalen 
kommer att pågå mellan den 5-7 juli 2018 i Puerto Plata, den populära norra kustregionen i landet. 

Dominikanska republikens första romfestival kommer att anordnas i ett 
område som kallas "Puntilla Park", som ligger beläget längs med den norra 
kuststräckan. Målet är att lyfta fram den högkvalitativa rom som 
produceras i Dominikanska republiken. Förutom romprovningar kommer 
det även att bjudas på konserter, workshops, seminarier och god mat. 

Dominikanska republiken har, liksom en rad andra karibiska länder, en lång och stolt tradition av 
romproduktion, drycken har producerats där i århundraden. Idag produceras rom runt om i hela 
världen, men drycken uppfanns på sockerrörsplantager i Karibien på 1700-talet. Sedan dess har romen 
ökat i popularitet över hela världen och idag är romen en mycket uppskattad dryck i bland annat 
Skandinavien. Den senaste tidens pånyttfödelse av cocktailscenen har också bidragit till att fokus har 
riktats mer och mer mot romen. 

Idag toppar Dominikanska republikens två största romproducenter, Brugal 
från Puerto Plata och Barceló från Santo Domingo, listorna över världens 
mest framgångsrika romtillverkare. Rom kan antingen drickas på samma 
sätt som man dricker en cognac eller så kan man använda den som en 
ingrediens i andra populära drycker som till exempel mojito, daiquiry och 
dark'n'stormy. 

Romprovningar och utsökt mat 

Under en resa till Dominikanska republiken finns det gott om möjligheter att besöka romproducenter 
som kan visa hela produktionsvägen från sockerrör till flaska, och överallt finns det givetvis möjlighet 
att få smaka på de exklusiva dropparna. Extra stor uppmärksamhet i landet ägnas åt romen, som är 
en av de viktigaste exportvarorna för Dominikanska republiken. 

Om du vill veta mer om romens historia är det också värt att besöka huvudstaden Santo Domingo där 
du kan ta en titt på historiska verktyg och ta reda på hur drycken produceras på Museo del Ron y La 
Cana rommuseum. 

För mer information om Dominikanska republikens romfestival, vänligen besök:  

http://dominicanrumfestival.com.do/  

 

http://dominicanrumfestival.com.do/


För mer information om Dominikanska republiken, vänligen kontakta: 

 

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 

Patricia Polanco de Olmos, Direktør 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Telephone: +46 8 120 205 37 
 

Target Tourism, Trade & Press 

Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk 
Telephone: +45 8680 1025 
Mobil: +45 2452 1025 
 
Om Dominikanska republiken 
Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har den tropiska ön nästan 1600 kilometer kust och över 
400 kilometer med några av världens bästa stränder, magnifika orter och hotell, en mängd olika sporter, 
avkoppling och underhållning. Här kan man dansa merengue och relaxa på en rad olika resorts, utforska 
paradisöns rika historia, prova på den Dominikanska republikens läckra gastronomi eller njuta av ekovänliga 
äventyr i de storslagna nationalparkerna. Känd för sina gästvänliga och varma människor, är Dominikanska 
republiken en unik destination med häpnadsväckande natur, spännande historia och kulturella upplevelser som 
musik, konst, festivaler, och öns egna specialiteteter såsom cigarrer, rom, choklad, kaffe och bärnsten. 
Dominikanska republiken har de bästa stränderna, en fascinerande historia och rik kultur. Ett resmål välbesökt 
av både kändisar, par och familjer. 
Besök Dominikanska republikens officiella hemsida: www.GoDominicanRepublic.com 
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