
 

 

 

Nytt direktflyg från norden till Punta Cana i Dominikanska republiken  
 

 

 

 

 

 

 

Vintersäsongen 2019/20 erbjuder nya möjligheter för finska och nordiska resenärer att upptäcka 

Dominikanska republiken. I december startar Finnair direktflyg från Helsingfors till Puta Cana. Den 

nya linjen kommer att ha veckovisa avgångar och är den första linjen från Norden till Puta Cana, 

Dominikanska republiken. Vidare inkluderar fler nordiska researrangörer Dominikanska 

republiken i sitt program vilket ökar möjligheterna för fler turister att besöka landet. 

Den nya direktlinjen från Helsingfors till Puta Cana i Dominikanska republiken kommer att 
trafikeras av ett Airbus A350-flygplan varje fredag mellan den 13:e december 2019 och 27:e 
mars 2020. När den första flighten mellan en nordisk huvudstad och Punta Cana i 
Dominikanska Republiken etableras kommer antalet nordiska resenärer till Dominikanska 
republiken att öka. Med goda anslutningar från både nordiska huvudstäder och andra utvalda 
städer kommer det att gynna både finska och nordiska resenärer och göra det lättare att 
upptäcka landet och dess största turistdestination – Punta Cana. 

– Vi är otroligt glada över Finnairs nya direktlinje som gör det möjligt för resenärer från 
Helsingfors att flyga direkt till Punta Cana och som ger resenärer nya möjligheter att upptäcka 
paradiset. Punta Cana är Dominikanska Republikens mest extravaganta och populära 
destination. Välsignad med en av Karibiens längsta sandstränder – hela 48 kilometer lång med 
skyhöga kokospalmer är Punta Cana en plats för vila och avkoppling vid havet. Den 
sofistikerade östkusten attraherar resenärer från hela världen som vill upptäcka och njuta av 
Punta Canas lyx. Orten är inbäddad av 160 kilometer av världens främsta stränder, omgivet 
av turkost vatten och utsmyckad med svängande palmer. Det är en fantastisk destination och 
kan även vara en av startpunkterna för din resa genom landet med La Romana och Santo 
Domingo som bjuder på intressant kultur och historia tillsammans med utsökt mat, en varm 
lokalbefolkning, livlig musik och magiska ekoturismaktiviteter, berättar Patricia Polanco de 
Olmos, Vd på Dominikanska Republikens Turistbyrå för Norden. 

Utöver landets paradisstränder, otroliga hotell och mängder av aktiviteter är även Punta Cana 
känt som ett golf-mecka världen över. Dominikanska Republiken har flertalet gånger prisats 
som den främsta golfdestinationen i Karibien och Latinamerika. 



För mer information om Dominikanska republiken, vänligen kontakta: 
Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, Direktör 
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 
  

Om Dominikanska republiken 

Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har den tropiska ön nästan 1600 
kilometer kust och över 400 kilometer med några av världens bästa stränder, magnifika orter 
och hotell, en mängd olika sporter, avkoppling och underhållning. Här kan man dansa 
merengue och relaxa på en rad olika resorts, utforska paradisöns rika historia, prova på den 
Dominikanska republikens läckra gastronomi eller njuta av ekovänliga äventyr i de storslagna 
nationalparkerna. Känd för sina gästvänliga och varma människor, är Dominikanska 
republiken en unik destination med häpnadsväckande natur, spännande historia och 
kulturella upplevelser som musik, konst, festivaler, och öns egna specialiteteter såsom 
cigarrer, rom, choklad, kaffe och bärnsten. Dominikanska republiken har de bästa stränderna, 
en fascinerande historia och rik kultur. Ett resmål välbesökt av både kändisar, par och familjer. 

Besök Dominikanska republikens officiella hemsida: www.GoDominicanRepublic.com 
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