
 
 

 

Dominikanska Republiken erbjuder en annan form av lyx 

Det Karibiska semesterparadiset erbjuder mer än lyx i gourmetupplevelser och strandmassage. 
Med enastående hotell, golf i världsklass, unikt sportfiske, shopping och ett surrande nattliv – är 
landet fyllt med möjligheter för turister som söker resor utöver det vanliga under vinterhalvåret.  

 

 

 

 

Dominikanska Republiken som tidigare blivit utsedd som en av årets mest spännande 
semesterdestinationer, erbjuder många olika typer av lyx. Vita stränder och fantastiska 
berglandskap kompletteras med ett livligt stadsliv och fyllda dansgolv på nätterna. Dominikanerna 
är stolta över att vara den ledande destinationen i Karibien för lyxresor och attraherar allt fler 
människor som söker en annan typ av lyxupplevelse. Den vackra naturen och vänliga befolkningen 
är landets viktigast tillgångar. 

Som besökare kan man försäkra sig om att få en avslappnande resa och komma hem med ny energi. 
Oavsett om semestern spenderas på någon av de bästa golfbanorna, i det vibrerande stadslivet i 
Santo Domingo, i det otroliga landskapet runt Constanza eller bara njuta av livet på en strand längs 
den nordliga kusten – så är det enkelt att här få den perfekta semestern. 

Drömboenden för alla smaker  
 
Utbudet av boenden i Dominikanska Republiken inkluderar allt från världskända boutiquehotell till 
magnifika all-inclusive hotell. Destinationer som Punta Cana och Puerto Plata har stranddyrkarnas 
favoriter, all-inclusive hotell som är omringat av blått hav och svajande palmer. Hotellen passar 
perfekt för större grupper och familjer, allt till budgetpriser. Många hotell erbjuder också spa-
anläggningar med bastu, massage och andra skönhetsbehandlingar med heta stenar. Dessutom 
erbjuds även yogalektioner och spännande matlagningskurser på många av hotellen, och på flera 
platser finns det även möjlighet att bo i en alldeles egen lyxvilla. 
 
Golfarens dröm 
 
Dominikanska Republiken är varje golfares dröm med varm temperatur året runt med ett vackert 
landskap och turkosa vågor som bakgrund. De flesta golfbanorna är stationerade på östkusten nära 
Punta Cana. Punta Cana har vunnit många priser för golfbanor som är designade av kända spelare 
som Jack Nicklaus, Pete Dye, Gary Player, Tom Fazio och Robert Trent Jones. Golfturnén PGA 
Champions har även spelats i Punta Cana vid flera tillfällen. 

Sportfiske är också något som kan avnjutas och längs den norra kusten finns både svärd, spjut och 
barracudafiskar att fånga på kroken. De bästa förutsättningarna för fiske är omkring Punta Cana, där 



 
 

kan man delta i turneringar året om som passar både proffs och hobbyfiskare. Förutom fiske är det 
många som lockas till Dominikanska Republiken för att spela polo och på några av de mest exklusiva 
hotellen i La Romana, Punta Cuna och Santo Domingo finns en hel del polo-arrangemang. 

En smakbit av Dominikanska Republiken 
 
I Dominikanska Republiken blir inte heller shoppingentusiaster uttråkade. I de största 
shoppinggalleriorna finns märken som Bulgari, Louis Vuitton och Swarowski, och överallt finns unikt 
handarbetade produkter. Paradisön är känd för den väldigt speciella Larimar-stenen och präglar 
många handgjorda smycken. Kaffe, kakao, rom och cigarrer är några andra produkter som 
symboliserar Dominikanska Republiken och kan köpas hem som souvenir. 
När solen går ned finns det andra möjligheter, The Spanish – American Academy of Gastronomy, 
har utsett Dominikanska Republiken som det kulinariska centrumet i Karibien. Det dominikanska 
köket har influenser från Spanien och Taino-indianernas traditionella matlagning men även 
inspiration från andra kulturer i Afrika och Asien som gör matkulturen till en spännande mix. 
 

 

 

 

Efter middagen så fortsätter partyt på terrasserna, vinbarerna och klubbarna med internationella 
DJs. Huvudstaden Santo Domingo och andra större städer har även en hel del konsertarenor som 
uppskattas av både lokalbefolkning som turister. Det finns många underhållningsevenemang på 
strandområdena, ett fantastiskt sätt att koppla av efter en heldag på stranden, i bergen, på 
golfkursen eller på spaet.  

För mer information, vänligen kontakta:

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, Direktör 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com  
Telefon: +46 8 120 205 37 
 
Target Tourism, Trade & Press  
Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +45 8680 1025 
 
Engelska Facebook: https://www.facebook.com/DominicanRepublicTourism/ 
Svenska Facebook: https://www.facebook.com/DominikanskaRepubliken/ 
 
Bilder: http://www.drsmartlibrary.com/bp/#/ 

 
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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