
 
 Pressmeddelande 13 oktober 2017  
 

 
 

Upplev Dominikanska Republiken genom Bachelor 2017 
 
Dominikanska Republiken, det karibiska paradiset med sina unika smultronställen och 
hisnande äventyr, är hem för svenska Bachelor 2017. Sjuan har nu avslöjat årets hemliga 
Bachelor och visat några exklusiva glimtar från programmet. Realityserien, är en av världens 
mest framgångsrika dejtingprogam med högsta antal säsonger och har sänts världen över 
med miljontals tittare. Den tredje säsongen tar plats på den magiska paradisön 
Dominikanska Republiken.  
 

Det största kärleks – och reseäventyret för 2017 utspelar sig på 
Dominikanska Republiken, i det karibiska paradiset. Årets bachelor är 
Niclas Lij, en 32 år gammal entreprenör från Stockholm. Hans passion 
för resor och äventyr kan inte ha passat bättre då han tillsammans med 
över 20 kärlekstörstande kvinnor fick utforska ön. Kampen om att vinna 
Niclas hjärta utspelar sig över hela Dominikanska Republiken och 
innehåller en mängd oförglömliga minnen som ön har att erbjuda.  
 
Programmet är producerat av Warner Bros. Sverige och det första 
avsnittet kommer att sändas måndag 16 oktober på Sjuan. Därefter 
sänds programmet på måndagar samt tisdagar klockan 21.00 hela 
vägen fram till jul. Avsnitten finns även på TV4 Play.  
 
 
- Vi är otroligt glada över att få möjligheten att dela vår magiska ö med 
det svenska folket. Vi hoppas kunna ge en riktigt bra inblick till vårt 
karibiska paradis och några av de extraordinära upplevelser som vårt 
land har att erbjuda genom ögonen på årets Bachelor. Förhoppningsvis, 
har den romantiska och äventyrliga atmosfären på ön hjälpt Niclas att 
hitta sitt livs kärlek, säger Patricia Polanco de Olmos, Direktör på 
Dominikanska Republikens Turistkontor i Stockholm.  

 
Dominikanska republiken är den populäraste destinationen i Karibien med över 6.5 miljoner turister 
årligen och är känd för sina fantastiska stränder, hisnande natur, äventyr och rika historia med 
kulturella upplevelser.  
 
 
 
 
 



För mer information, vänligen kontakta:  
 
 
Dominikanska Republikens Turistkontor Stockholm  
Patricia Polanco de Olmos, Director  
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Phone: +46 (0) 8-120 205 37  
 
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-photo-galleries   
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-coverage/  
 
Engelska Facebook: https://www.facebook.com/DominicanRepublicTourism/  
Svenska Facebook: https://www.facebook.com/DominikanskaRepubliken/  
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