
 
 

Dominikanska Republiken utnämnd till Karibiens bästa 

golfdestination i årets World Golf Awards  

Dominikanska Republiken har mottagit den prestigefyllda utmärkelsen ”Karibiens bästa 

golfdestination” vid den årliga World Golf Awards som ägt rum för sjunde året i rad. Hundra-

tusentals golfare från 129 olika länder var med och röstade.  

 

 

Trots de utmaningar som golfturismen och hotellbranschen har mött under ett minst sagt speciellt 

år, minskar inte intresset för gulfturismen. Engagemanget har aldrig varit så starkt och entusiaster 

inom golfen har pushat för World Golf Awards fortgång, så att ledande golfdestinationer kan 

fortsätta hyllas och belönas.  

 

I september var Dominikanska Republiken värd för Los Corales Punta Cana Resort & Club 

Championship PGA TOUR och sedan 2018 har deras involvering i tävlingen varit en bidragande faktor 

till att landet har positionerat sig som den ledande golfdestinationen i Karibien. Dominikanska 

Republiken var framgångsrikt värd för ett säkert och effektivt evenemang, trots pandemins 

utmaningar. Landet kan även glatt meddela att de kommer att vara värd för Puerto Plata Open, som 

är en del av PGA TOURs Latino-amerikanska säsong, som spelas i december detta år.  

Dominikanska Republiken har genomfört ett flertal initiativ genom åren för att positionera sig som 

den främsta golfdestinationen i Karibien och har nu trettio mästerskapsbanor i landet. En av de 

senaste utvecklingarna är utbyggnaden av La Romana Golf Club till ytterligare nio hål, varav fyra av 

dessa är belägna längs med Karibiska havet. 

 

Fler av de höjdpunkter som Dominikanska Republiken erbjuder golfare är bland annat:  

FÖR SPÄNNINGEN – Teeth of the Dog: Casa de Campo Luxury Resort i La Romana 

Teeth of the Dog - som ofta är med på Karibiens ”måste spelas-lista”- har sju av sina golfhål 

omfamnade av havet. Namnet kommer från de taggiga och steniga klipporna som liknar hundtänder. 

Detta är en av tre mästerskapsbanor, alla designade av golflegenden Peter Dye, och som ligger i den 

https://www.casadecampo.com.do/golf/golf-courses/teeth-of-the-dog/


7000 hektar stora lyxresorten Casa de Campo i La Romana. De andra två banorna är Dye Fore och 

The Links.  

 

FÖR UTSIKTEN – Punta Espada: Cap Cana Estate i Punta Cana 

Punta Espada i Punta Cana har varit värd för PGA Champions Tour och är designad av Jack Nicklaus. 

Golfbanan är belägen i det lyxiga Cap Cana-området och här kan golfspelarna njuta av stränder, 

laguner och djungelblad i bakgrunden medan fairway omges av vit sand och åtta av hålen precis vid 

havet. Det sjuttonde hålet kräver att spelaren slår sitt tee-slag över en vik.  

 

FÖR KÄNDISSPANING – Corales och La Cana: Punta Cana Resort & Club 

Punta Cana Resort & Club är populär bland kändisar och en regelbunden värd för PGA Tour. Här finns 

två banor vid havet – 27-hålsbanan La Cana (bestående av tre nio-hålsbanor) och den nyare 18-

hålsbanan Corales. Corales är designad av den hyllade Tom Fazio och erbjuder klippor, vikar, sjöar 

och raviner. Som en utmanande trehåls-final måste spelarna navigera sig runt ”Devil’s Elbow” vid 

havet.  

FÖR PRESTIGEN – Playa Grande, Costa Verde 

Playa Grande betraktas som Dominikanska Republikens mest exklusiva bana och upptar en naturskön 

plats vid norra Atlanten - inom ett privat bostadsområde där även det moderna hotellet Amanera 

Hotel är beläget. Banan kallas för Karibiens ”Pebble Beach” på grund av sina havsnära hål, som 

faktiskt är fler än vid den välkända banan i Kalifornien. Ursprungligen är banan designad av Trent 

Jones Sr, innan den renoverades av sonen Rees Jones. Omgiven av palmträd sprider sig banan längs 

klippor väster om Playa Grande och Playa Preciosa.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

 

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm  

Jarolin De la Cruz, Direktør  

E-mail: j.delacruz@godominicanrepublic.com  

Telefon: +46 8 120 205 37  

Target Tourism, Trade & Press  

Pia Klitten Sørensen  

E-mail: pia@target-tourism.dk 

Telefon: +45 86 80 10 25 

 

Om Dominikanska Republiken  

Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har vårt frodiga tropiska land mer än 1600 

kilometer kust och 400 km sandstränder, som anses vara bland de bästa i världen. Här finns ett 

varierat utbud av alternativ när det gäller sport, underhållning och avkoppling. Boendealternativen är 

många och det finns gott om möjligheter att skämma bort dig själv med lyx på överlägsna hotell och 

semesterorter. Förutom att njuta av Merengue-rytmerna kan man utforska historiska monument och 

lockande bergskedjor, floder och palmklädda stränder. Dominikanerna är allmänt kända som 

varmhjärtade och gästvänliga människor, och landet är känt för specialiteter som cigarrer, rom, 

choklad och kaffe. http://godominicanrepublic.com 

https://www.puntaespadagolf.com/course
https://www.puntacana.com/
https://www.playagrande.com/
mailto:j.delacruz@godominicanrepublic.com
mailto:pia@target-tourism.dk
http://godominicanrepublic.com/

