
 
 
 

Den Dominikanske Republik byder flere nordiske turister 
velkommen 
 
I november 2017 åbner Finnair ny, direkte rute fra Helsinki til Puerto Plata. Det er den første 
direkte forbindelse nogensinde mellem Norden og Den Dominikanske Republik. Samtidig satser 
stadig flere skandinaviske rejsearrangører stort på det caribiske ferieland. 

 
Det nye, direkte fly fra Helsinki til Puerto Plata er på vingerne hver 
torsdag, foreløbig fra d. 30. november 2017 – 22. marts næste år. Det 
er første gang nogensinde, at man kan flyve direkte mellem en nordisk 
hovedstad og Den Dominikanske Republik, og muligheden vil uden tvivl 
øge antallet af nordiske rejsende til landet. Med forbedret forbindelse 
fra Norden vil det blive nemmere for indbyggerne i de nordiske lande at 
opdage og opleve Den Dominikanske Republik og ikke mindst landets 
nordlige kyststrækning. 

 
“Vi er henrykte for Finnairs åbning af den nye rute, som betyder, at 
passagerer kan flyve direkte fra Helsinki til Puerto Plata og dermed får 
en ny genvej til at opleve dette stykke paradis. Den fortryllende Puerto 
Plata-provins langs Den Dominikanske Republiks nordlige kyst kan 
tilbyde næsten 80 kilometers kystlinje. Det er en dejlig destination og et 
glimrende udgangspunkt for en tur rundt om i landet med sydende 
badebyer, hvor man kan møde de hjertevarme dominikanere, og hvor 
en rig kultur og spændende historie går hånd i hånd med lækker 
gastronomi, livlig musik og forskellige aktiviteter inden for økoturisme. 
Området er desuden et lille mekka for velyndere af vandsport, 
adventuresport, golf og meget andet”, fortæller Patricia Polanco de    
Olmos, der er direktør for Det Dominikanske turistkontor i Norden. 

 
 

Vandfald, windsurfing og hvaler 
Puerto Plata og Den Dominikanske Republiks nordlige kyst er kendt for sit 
fine miks af indtagende, gyldne sandstrande, kystlandsbyer og 
ferieressorts i absolut topklasse. De spændende attraktioner i området 
inkluderer bl.a. Damajagua-vandfaldene, Ocean World Adventure Park, 
Puerto Platas flotte, victorianske arkitektur samt badebyerne Sosúa og 
Cabarete, der er verdensberømt for mulighederne inden for både 
windsurfing og kitesurfing. Desuden er Samaná, som er kendt og 



eftertragtet for sine spektakulære uberørte strande, naturskatte, vilde og grønne bugter, vandfald, bjerge, 
økoturisme og hvaludflugter, blot tre timer væk fra Puerto Plata.  

 
”Vi er utroligt glade for til næste vinter at kunne 
byde et stigende antal nordiske rejsende 
velkommen til Den Dominikanske Republik. Vi 
sætter stor pris på, at også Primera Group’s 
Solresor i Sverige og Bravo Tours i Danmark 
begynder at have Punta Cana på programmet, 
ligesom TUI Nordic vil føje Punta Cana til deres 
allerede omfattende dominikanske program. 

 
Spies i Danmark og Ving i Sverige (under Thomas Cook Northern Europe) vil herudover inkludere Puerto 
Plata som ny destination i deres ligeledes store dominikanske destinationsportefølje næste vinter. Den 
Dominikanske Republik ser kort sagt ud til at blive mere og mere populær for hvert år, hvilket vi selvfølgelig 
er både taknemlige for og stolte af, siger Patricia Polanco de Olmos. 
 
Andelen af nordiske turister steg med hele 18.5 procent i 2016 sammenlignet med 2015. Den største 
stigning på hele 25 procent stod de svenske turister for.  

 

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 
Mobil:      +45 2452 1025 

 
Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
  
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-photo-galleries 
 
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 oldtidsrelikvier, nyde det udsøgte dominikanske køkken eller kaste sig ud i 
økoturisteventyr med storslående nationalparker, 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. 
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