
 

 

 

Nu fejres den første romfestival i rommens hjemland, Den Dominikanske Republik 

Juni 2018 

Den første dominikanske romfestival vil fokusere på den populære drik, der er en af landets vigtigste 

eksportvarer. 

Den dominikanske republik har som en række andre caribiske lande en lang og stolt tradition for rom, som 

er blevet produceret her i århundreder.  Og det bliver nu fejret med en festival. 

Festivalen afholdes d. 5. – 7. juli i Puerto Plata på den populære nordkyst i et 

område kaldet Puntilla Park, omkring byens populære og to kilometer lange 

strandpromenade Malecón. Målet er at skabe opmærksomhed om den fineste 

rom, der produceres i Den dominikanske republik. Foruden romsmagninger vil 

der bl.a. også være koncerter, workshops, seminarer og lækker mad. 

Selvom rom i dag frembringes mange steder rundt om i verden, så blev den opfundet på 

sukkerrørsplantager i Caribien helt tilbage i det 17. århundrede. 

Siden har rommen gået sin sejrsgang over hele verden, og er også særdeles populær i Danmark og resten af 

Skandinavien. De senere års opblomstring af cocktailscenen har også været med til at sætte fokus på den 

gode rom. 

I dag ligger Den dominikanske republiks to store rommærker, Brugal fra Puerto 

Plata og Barceló fra Santo Domingo, helt i top over verdens bedst sælgende. 

Rommen kan enten drikkes ren, som man gør med god cognac, eller som 

hovedingrediens i populære drinks som Mojito, Daiquiry og Dark’n’stormy. 

Romsmagninger og lækker mad 

På en rejse til Den dominikanske republik er der rig mulighed for at besøge romproducenter, der viser 

rommens vej fra sukkerrør til flaske, og overalt er der naturligvis også chance for at smage på de ædle 

dråber. 

Og nu bliver der altså sat ekstra meget fokus på rommen, som er en af de vigtigste eksportvarer for Den 

dominikanske republik. 

Vil man blive klogere på rommens historie, er det også værd at lægge vejen forbi hovedstaden Santo 

Domingo, hvor man på rommuseet Museo del Ron y la Cana kan se historiske redskaber og finde ud af, 

hvordan drikken fremstilles. 

Se mere på http://dominicanrumfestival.com.do 

http://dominicanrumfestival.com.do/


Kontaktinformation: 

 Hvis du har brug for yderligere information om den Dominikanske Republik, så kontakt venligst: 

 Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 

 Patricia Polanco de Olmos, Direktør 

 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 86 80 10 25

  

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: http://www.drsmartlibrary.com/bp/#/ 

Dansk Facebook: https://www.facebook.com/dendominikanskerepublik/  

 Om Den Dominikanske Republik 

 Omgivet af Atlanterhavet mod nord og Det Caribiske Hav sydpå, råder vores frodige tropeland over mere end 1600 

kilometers kystlinje og 400 km med sandstrande, der regnes blandt verdens bedste. Her er et varieret udbud af 

muligheder, når det gælder sport, underholdning og afslapning. Indkvarteringsmulighederne er mange og der er rig 

lejlighed til at forkæle sig selv med luksus på overtrufne hoteller og ferieressorts. Foruden at overgive sig til Merengue 

rytmerne, kan man udforske historiske mindesmærker og dragende bjergkæder, floder og palmeklædte strande. 

Dominikanerne er generelt kendt som hjertevarme og gæstfrie folk, og landet er kendt for specialiteter som cigarer, ro, 

chokolade og kaffe. http://godominicanrepublic.com  
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