
 

  
Den Dominikanske Republik byder på en anderledes form for luksus  

  

I det caribiske ferieland begrænser luksusferie sig ikke til gourmetoplevelser og massage på stranden. Med 

overdådige overnatningsmuligheder, verdensklassegolf, sportsfiskeri, shopping på højt plan og et godt natteliv er 

landet fyldt med muligheder for rejsende på udkig efter selvforkælelsesferie til vinter.   

  

  

 

  

Den Dominikanske Republik, et af dette års største rejsenyheder, har mange strenge at spille på. Flotte strande, 
bjerglandskaber, frugtbare dale og endeløse stepper. Og et sprudlende byliv med mennesker, for hvem det er en dyd 
at fyre den af på dansegulvet. Landet på øen Hispaniola – den geografisk mest varierede i De Store Antiller og den 
næststørste ø i Caribien – tiltrækker også i stigende grad folk, som er på jagt efter en anderledes luksusoplevelse.  
Dominikanerne er stolte over at være den førende caribiske destination indenfor luksusrejser og de fleste fremhæver 
netop den smukke natur og gæstfrie mennesker, som nogle af landets vigtigste aktiver.   
  

Besøgende kan være sikre på at få en afslappende ferie og komme hjem som et nyt og revitaliseret menneske. Uanset 
om man bruger den på en af vores fantastisk beliggende golfbaner, har mod på at udforske Constanza-bjergene i det 
centrale højland, vil slappe af og nyde livet på badeferiestederne og nordkystens strande eller har lyst til kaste sig ud i 
hovedstaden Santo Domingos pulserende byliv, er det nemt at få en perfekt ferie.  
  

Bo som i en drøm  

  

Paletten af indkvarteringsmuligheder rummer alt fra verdensberømte boutique hoteller til storslåede all-inclusive 
ressorter.  Badeferiesteder som Punta Cana og Puerto Plata er hjemsted for all-inclusive hoteller, hvor man omgivet af 
vajende palmer og blåt hav har alt, hvad man har brug for på ét sted – en ferieform der passer perfekt til større grupper, 
familier eller rejsende på budget. Mange ressorter tilbyder desuden spafaciliteter med boblebade og saunaer og 
mulighed for massage, kropsterapi samt skønhedsbehandlinger. Særligt Punta Cana har flere luksuriøse 
boutiquehoteller, hvor wellnessbehandlinger med f.eks. lavasten er en fast del af menuen. Der vil flere steder også 
være mulighed for at dyrke yoga og deltage i spændende madlavningskurser. For nogle vil det uden tvivl tælle på 
plussiden, at der flere steder også er mulighed for at indlogere sig i sin helt egen luksusvilla.    
  

Drømmegolf og fiskeri  

  

Den Dominikanske Republik er enhver golfspillers drøm med varmt vejr året rundt og et flot og varieret landskab med 
turkise bølger i baggrunden. De fleste ligger på østkysten ved Punta Cana, der har vundet et hav af priser for baner 
designet af folk som Jack Nicklaus, Pete Dye, Gary Player, Tom Fazio og Robert Trent Jones. Punta Cana har ved flere 
lejligheder også hostet PGA Champions Tour.   
Også sportsfiskeri kan dyrkes på højt niveau – ikke mindst dybhavsfiskeri, hvor man langs nordkysten kan få blue marlin, 
sværdfisk og barracuda på krogen. Bedste betingelser for fiskeri er omkring Punta Cana, hvor man kan alliere sig med 
turarrangører, og hvor turneringer tiltrækker både professionelle og hobbyfiskere.   
Den noble sport polo tiltrækker også rejsende til landet, og på nogle af de mest eksklusive ressorter i og omkring La 
Romana, Punta Cana og Santo Domingo kan man finde alle nødvendige faciliteter.   
   

  



  

En bid af Den Dominikanske Republik  

  

Fashionistaer og shopping entusiaster vil heller ikke komme til at kede sig. I de store shoppingcentre huserer navne 
som Bulgari, Louis Vuitton og Swarovski, og overalt kan man sikre sig unikt kunsthåndværk og smykker – bl.a. den 
særlige Larimarsten som udelukkende findes i Den Dominikanske Republik. Glem heller ikke de mange dominikanske 
kvalitetsprodukter, som både kan nydes under ferien og tages med hjem: Kaffe, kakao, rom og cigarer.   
Når mørket falder på, åbner der sig nye muligheder. Det spanskamerikanske akademi for gastronomi har udråbt Den 
Dominikanske Republik som Caribiens kulinariske centrum. Køkkenet er rundet af spansk madlavning og de indfødte 
Taino-indianere med indflydelse tillige fra afrikansk kogekunst; et spændende miks af de tre folk som nutidens 
dominikanere nedstammer fra. Også andre kulturer har haft større eller mindre indvirkning på den dominikanske 
madtradition, bl.a. finder man i visse dominikanske retter aftryk fra Asien og immigranter fra De Store Antiller.  
  

  

 
 

  

Efter middagen fortsætter festen på udendørs terrasser, vinbarer eller klubber hvor internationale DJs ofte ligger vejen 
forbi. Hovedstaden Santo Domingo og andre større byer byder på et væld af koncertsteder, der tiltrækker både lokale 
og udenlandske navne med et repertoire, der spænder fra opera til merengue. Der er også masser af underholdning 
og musikalsk optræden på badeferieressorterne - en god måde at runde af på efter at have tilbragt dagen på stranden, 
i bjergene, på golfbanen eller i spaen.   
  

  
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 8680 1025 

 
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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