BOLETIM SEMANAL DO MINISTÉRIO DE TURISMO DA REPÚBLICA DOMINICANA
31 DE AGOSTO DE 2020
O que há de novo na República Dominicana:


República Dominicana apresenta plano de segurança sanitária para recuperação do turismo | Em 25
de agosto, o presidente da República Dominicana anunciou um conjunto de novas iniciativas em resposta à
COVID-19 para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de turistas e moradores locais. Estas medidas
incluirão novos protocolos sanitários certificados internacionalmente, e abrangerão toda a indústria,
incluindo restaurantes e bares. Entre as medidas deste plano estão testes aleatórios de rápida aplicação na
chegada ao país, uso de máscaras em áreas designadas, aplicação de distanciamento social, seguro
viagem sem custo e regulamentos trabalhistas adaptados. Para obter as últimas atualizações sobre a
COVID-19, visite: www.godominicanrepublic.com



Dentro das novas medidas, haverá um seguro viagem sem custo | A partir do fim de setembro, será
concedido, de forma temporária, um plano de assistência ao viajante que incluirá a cobertura de
emergências, serviços de telemedicina, hospedagem por estadia prolongada e custos de mudança de voos
diante da ocorrência de um contágio de COVID-19, a todos os turistas que visitem um hotel. Este seguro
será oferecido sem custo para os visitantes até dezembro de 2020 e coberto integralmente pelo governo
dominicano. www.godominicanrepublic.com



República Dominicana organiza 18 eventos virtuais do Dia Dominicano no Estádio | Para celebrar sua
contribuição às Grandes Ligas, o Ministério de Turismo da República Dominicana (MITUR) está
organizando uma série de 18 eventos virtuais do “Dominican Day at the Ballpark” (Dia Dominicano no
Estádio), pelos Estados Unidos durante os meses de agosto e setembro de 2020. Simultaneamente aos
eventos virtuais, o MITUR lançou um sorteio de viagem com todas as despesas pagas para duas pessoas à
República Dominicana em 2021. Para obter mais informações e as datas dos eventos, visite:
www.godominicanrepublic.com/dominicanday



A revista de moda mais influente destaca a imperdível beleza natural da República Dominicana | A
British Vogue dá as boas-vindas às melhores modelos dominicanas para inspirar os viajantes destacando
seus destinos favoritos. Alguns destes lugares são: Montanha Redonda, em Miches, Boca Chica, Praia El
Morro, em Montecristi, Juan Dolio e mais. www.vogue.co.uk



Propriedade de La Romana será a sede do 39ª aberto de golfe | Casa de Campo Resort & Villas será o
anfitrião do 39º Golf Open anual, de 16 a 20 de setembro, em seus campos mundialmente famosos Teeth
of the Dog, Dye Fore e Links. O torneio de 54 buracos é para competidores de ambos os sexos e está
dividido por seniors, super seniors, master seniors e elite seniors. Este ano, o aberto de golfe da Casa de
Campo contará com a primeira copa anual do país. www.godominicanrepublic.com

Acesse os comunicados de imprensa, imagens e press kit na página oficial do Ministério de Turismo da
República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com. Para fotos adicionais, “b-roll” ou vídeo de apoio e
necesidades mais específicas, por favor, entre em contato com Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com) ou
Pacome Schembri (pacome.schembri@bvk.com), porta-vozes da BVK para o Ministério de Turismo da
República Dominicana.
###

