
	  

	  

	  

Dominikanska	  republiken	  utsedd	  till	  Karibiens	  bästa	  golfresmål	  
	  
Dominikanska	  republiken	  behåller	  sin	  ställning	  som	  en	  av	  de	  främsta	  
golfdestinationerna	  i	  världen.	  Under	  första	  upplagan	  av	  World	  Golf	  Awards	  2014	  
kammade	  Dominikanska	  republiken	  hem	  två	  prestigfyllda	  golfpriser.	  World	  Golf	  
Awards	  är	  en	  del	  av	  World	  Travel	  Awards	  och	  resebranschens	  motsvarighet	  till	  
Oscarsgalan.	  
	  
Den	  15	  november	  i	  år	  arrangerades	  World	  Golf	  Awards*	  för	  första	  gången.	  Dominikanska	  
republiken	  utsågs	  till	  ”Karibiens	  Bästa	  Golfdestination”.	  Golfbanan	  Teeth	  of	  the	  dog,	  på	  
legendariska	  golfanläggningen	  Casa	  de	  Campo	  på	  den	  dominikanska	  sydkusten,	  utsågs	  till	  
”Karibiens	  Bästa	  Golfbana”.	  
	  
Dessutom	  tilldelades	  den	  7,000	  hektar	  stora	  resorten	  Casa	  de	  Campo	  i	  La	  Romana	  nyligen	  det	  
prestigfyllda	  priset	  “Årets	  Golfresort”	  i	  kategorin	  ”Resten	  av	  världen”	  vid	  det	  årliga	  IAGTO*	  
Awards.	  
	  

	  
	  	  
En	  hyllning	  till	  de	  bästa	  
World	  Golf	  Awards	  hyllar	  och	  uppmärksammar	  framgång	  inom	  golfturism.	  Det	  är	  hedrande	  
att	  bli	  utsedd	  till	  Karibiens	  ledande	  golfnation	  och	  att	  belönas	  med	  två	  prestigefyllda	  priser,	  
kommenterar	  Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  direktör	  för	  Dominikanska	  Republikens	  Turistråd	  i	  
Norden.	  
	  	  
Redan	  2013	  utsågs	  Dominikanska	  republiken,	  för	  andra	  gången,	  till	  den	  bästa	  
golfdestinationen	  i	  Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  organisationen	  IAGTO.	  I	  år	  tilldelades	  den	  
prestigefyllda	  golfanläggningen	  Casa	  de	  Campo	  utmärkelsen	  ”Årets	  Golfresort”.	  
	  	  



Det	  är	  ett	  stort	  bevis	  på	  att	  vi	  ligger	  i	  framkant	  inom	  golfturismen	  och	  ses	  som	  en	  
golfdestination	  i	  världsklass.	  Utmärkelsen	  från	  IAGTO	  är	  ett	  av	  de	  bästa	  erkännande	  man	  kan	  
få:	  500	  golfresearrangörer	  från	  62	  länder	  över	  hela	  världen	  har	  röstat	  fram	  sina	  
favoritanläggningar,	  fortsätter	  Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  direktör	  för	  Dominikanska	  
Republikens	  Turistråd	  i	  Norden.	  
	  	  
Slå	  ut	  från	  en	  klippa	  
Med	  mer	  än	  25	  varierande	  golfbanor	  är	  Dominikanska	  republiken	  ett	  golfparadis,	  inte	  minst	  
bland	  svenskar.	  Det	  tropiska	  klimatet	  gör	  det	  möjligt	  att	  spela	  året	  runt	  och	  förlänga	  den	  
svenska	  golfsäsongen	  med	  flera	  månader.	  Destinationen	  erbjuder	  golfbanor	  i	  världsklass	  med	  
varierande	  svårighetsgrad.	  Det	  finns	  banor	  uppe	  i	  bergen,	  i	  inlandet,	  liksom	  utmanande	  banor	  
längs	  den	  vindbitna	  kusten,	  med	  spektakulär	  utsikt	  över	  Karibiska	  Havet	  i	  söder	  och	  
Atlantkusten	  i	  norr.	  Du	  kan	  till	  och	  med	  slå	  ut	  från	  en	  klippa.	  
	  	  
Många	  av	  banorna	  har	  utformats	  i	  en	  unik	  design	  av	  golflegender	  som	  Greg	  Norman,	  Jack	  
Nicklaus,	  Robert	  Trent	  Jones,	  Pete	  Dye	  and	  Nick	  Faldo	  och	  attraherar	  golfentusiaster	  från	  hela	  
världen.	  
	  	  
Den	  ledande	  golfresorten	  i	  Karibien	  
Den	  prisbelönta	  lyxresorten	  Casa	  de	  Campo	  har	  totalt	  90	  hål,	  uppdelade	  på	  tre	  olika,	  
utmanande	  golfbanor:	  Teeth	  of	  the	  Dog,	  Dye	  Fore	  och	  The	  Links.	  
	  	  
Teeth	  of	  the	  Dog	  är	  anläggningens	  äldsta,	  mest	  kända	  bana	  och	  är	  rankad	  Nr	  1	  i	  regionen.	  
Banan	  öppnade	  för	  40	  år	  sedan	  och	  var	  först	  med	  att	  ta	  emot	  golfturister	  till	  Dominikanska	  
republiken.	  Bill	  Clinton,	  George	  W.	  Bush,	  Ricky	  Martin,	  Ivan	  Lendl	  och	  Michail	  Gorbatjov	  är	  
bara	  några	  av	  alla	  de	  framstående	  personligheter	  som	  spelat	  här.	  
	  	  
Andra	  toppbanor	  runt	  om	  i	  landet	  är:	  Punta	  Espada	  Golf	  Course	  på	  Cap	  Cana	  Resort	  och	  
Corales	  Golf	  Course	  på	  PUNTACANA	  Resort	  &	  Club.	  
	  	  
*World	  Golf	  Awards	  är	  en	  del	  av	  World	  Travel	  Awards,	  vilket	  brukar	  beskrivas	  som	  
“resebranschens	  Oscargala”.	  Den	  första	  upplagan	  av	  World	  Golf	  Awards	  inkluderar	  130	  ledande	  
golfnationer	  som	  är	  med	  och	  formar	  framtidens	  golfturism.	  
	  	  
*IAGTO	  är	  en	  global	  branschorganisation	  för	  golfturism.	  Den	  årliga	  prisutdelningen	  äger	  rum	  
för	  att	  hylla	  de	  mest	  framgångsrika	  golfanläggningarna	  i	  tre	  regioner:	  Nordamerika,	  Europa	  
och	  Resten	  av	  världen.	  
	  
För mer information: www.godominicanrepublic.com och www.casadecampo.com.do 
	  



	  
	  
Om	  Dominikanska	  republiken	  

Christopher	  Columbus	  var	  den	  första	  turisten	  som	  hade	  vägarna	  förbi	  Dominikanska	  
republiken	  år	  1492.	  Sedan	  dess	  har	  många	  turister	  varit	  på	  semester	  i	  landet	  –	  bland	  annat	  de	  
fem	  miljoner	  som	  besökte	  Dominikanska	  republiken	  år	  2014.	  Dominikanska	  republiken	  har	  
mer	  än	  25	  specialdesignade	  golfbanor	  och	  har	  flera	  gånger	  utsetts	  till	  den	  bästa	  
golfdestinationen	  i	  Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  det	  internationella	  golfförbundet.	  Dessutom	  
bjuder	  landet	  på	  lyxresort,	  en	  fantastisk	  natur,	  sofistikerade	  storstäder	  och	  charmiga	  byar	  
fyllda	  med	  värme	  och	  vänliga	  dominikaner	  

	  Kontaktinformation:	  
	  
Om	  du	  vill	  veta	  mer	  om	  Dominikanska	  Republiken	  kontaktar	  du:	  
	  	  
Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  in	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  Direktör	  
E-‐post:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	  
Telefon:	  +46	  8	  120	  205	  37	  
	  
eller:	  

Target	  Tourism,	  Trade	  &	  Press	  
Pia	  Klitten	  Sørensen	  
E-‐mail:	  pia@target-‐tourism.dk	  
Telefon:	  +45	  8680	  1025	  
Mobil:	  +45	  2452	  1025	  
	  
Du	  hittar	  fler	  bilder	  i	  mediedatabasen	  på	  vår	  hemsida:	  
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-‐photo-‐galleries	  


