
 
 

 
Ny direkterute til Punta Cana, Dominikanske Republikk ønskes velkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vintersesongen 2019/20 gis det enda en ny mulighet for finske og andre nordiske reisende til å oppdage 
Dominikanske Republikk. Finnair starter i desember en ny direkterute fra Helsinki til Punta Cana. Den 
ukentlige forbindelsen er den første ruten noensinnne mellom Norden og Punta Cana I den Dominikanske 
Republikk. Det er også flere nordiske turoperatører som inkluderer Dominikanske Republikk I sitt program 
og øker kapasiteten til landet.  
 

Den nye ukentlige dirketeflygningen fra Helsinki til Punta Cana I den dominikanske Republikk opereres med 
en Airbus A350, med avgang hver fredag I tidsrommet 13. desember 2019 og 27. mars 2020. Den første 
direkteforbindelsen noen sinne fra den nordiske hovedstaden til Punta Cana i den Dominikanske Republikk 
vil øke antall reisende til landet. Med gode forbindelser fra de nordiske hovedstedene og andre utvalgte byer, 
vil ruten betjene både finske og andre nordiske passasjerer og gjøre det lettere for dem å utforske landet, og 
i særdeleshet den største turistdestinasjonen i den Dominikanske Republikk, nemlig Punta Cana.  

– Vi er veldig fornøyd med at Finnair åpner denne nye ruten, noe som innebærer at passasjerer fra Helsinki 
kan fly direkte til Punta Cana og dermed få en ny mulighet for å oppdage paradiset. Punta Cana er den mest 
overdådige og populære destinasjonen i den Dominikanske Republikk. Velsignet med den lengste kysten med 
hvit sand i Karibbien – en heidundrende strekning på 48 km krydret med himmelragende kokospalmer – er 
Punta Cana virkelig stedet for hvile og avkobling ved sjøen. Den sofistikerte østkysten av Dominikanske 
Republikk tiltrekker seg feriegjester fra hele verden som ønsker å utforske og nyte duften av de luksuriøse 
tilbudene i Punta Cana. Plassert nær 160 km av verdens beste strender, omgitt av turkisfarget vann, og med 
et omfattende innslag av svaiende palmetrær. Dette er en fantastisk destinasjon, som også kan være 
utgangspunkt for en rundreise i landet, med La Romana og Santo Domingo i nærheten, der du kan oppleve 
den rike kulturen og historien, kombinert med utsøkt gastronomi, en varm og vennlig lokalbefolkning, livlig 
musikk og magiske økoturismeaktiviteter, forteller Patricia Polanco de Olmos, direktør for Dominican 
Republic Tourist Office for de nordiske land. 



I tillegg til de paradisiske strendene, fantastiske hoteller og en mengde aktiviter som kan utforskes, er Punta 
Cana også kjent som et Mekka for golf over hele verden, siden Dominikanske Republikk flere ganger er blitt 
kåret til nr. 1 golfdestinasjon i Karibbien og Latin-Amerika.  

 

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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