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16 de setembro de 2020
O que acontece na República Dominicana:
República Dominicana lança plano de Recuperação do Turismo | O Ministro de Turismo
anunciou na semana passada que está trabalhando junto a diversos setores nos últimos
detalhes das novas disposições e protocolos sanitários do Plano de Recuperação
Responsável Turística. A partir de 15 de setembro, todos os turistas que visitarem um
hotel terão acesso a um plano de assistência em viagem, que inclui cobertura temporal
e gratuita dos custos de emergência para estadia prolongada, válido até 31 de dezembro
de 2020. Para obter as últimas atualizações sobre o Covid-19, visite:
godominicanrepublic.com
Propriedade de Punta Cana será sede do PGA Tour | A terceira edição do Corales
Puntacana Resort & Club Championship será realizado no Corales Golf Clud, desenhado
por Tom Fazio, onde mais de 132 jogadores profissionais terão a oportunidade de
ganhar pontos para a Copa FedEx e levar o prêmio de US$ 4 milhões.
godominicanrepublic.com
Punta Cana é um dos destinos caribenhos mais solicitados em plataforma de reservas
| O site de reservas Expedia informou que, de todas as buscas internacionais, Punta
Cana foi o destino que gerou o maior interesse entre os viajantes dos Estados Unidos e
Canadá no mês de julho, que representa 35% do total de pesquisas. A maioria das buscas
de julho foram realizadas por potenciais turistas dos Estados Unidos (80%) e Canadá
(10%), relatou a equipe do portal. expedia.com
Começa a construção do novo hotel all-inclusive em Miches | Em 4 de setembro, o
Original Group deu início às obras de uma grande propriedade all-inclusive em Miches,
que será inaugurada no verão de 2022. Temptation Miches Resort, que será um
complexo de 382 suítes, e Temptation Grand Miches Resort, uma propriedade ainda
mais exclusiva e luxuosa de 114 suítes, terão áreas que proporcionam a opção “topless”
para as mulheres, entretenimento para adultos e comodidades incomparáveis com tudo
incluído, em um entorno novo e paradisíaco. www.original-group.com
Celebridades curtem férias em La Romana | Durante o fim de semana do feriado do Dia
do Trabalho nos Estados Unidos, o ator Vin Diesel e o apresentador de televisão Raúl de
Molina foram vistos curtindo férias no Casa de Campo Resort & Villas, em La Romana.
Vin Diesel, que já expressou seu amor pela República Dominicana, foi visto em sua vila
privativa, na exclusiva área da praia de Minitas. A Casa de Campo é um destino bastante
conhecido já há muito tempo e um atrativo para as celebridades, por suas propriedades
impressionantes e amenidades de luxo. Anteriormente, o empreendimento já hospedou
celebridades como Jennifer López, Beyónce e Jay Z. www.casadecampo.com.do

Propriedade localizada na costa norte recebe o prêmio Travelers’ Choice 2020 | A Casa
Linda Vacation Villas, em Sosúa, foi reconhecida recentemente com o prêmio Travelers’
Choice TripAdvisor 2020, fazendo da propriedade parte dos 10% dos melhores hotéis do
mundo. Esse reconhecimento se baseia nas qualificações dos visitantes para a estadia
nesses empreendimentos. A propriedade foi reconhecida por seu compromisso ao
longo prazo com a qualidade e por proporcionar uma experiência de luxo em meio a um
paraíso. www.tripadvisor.com
Novidades, imagens e press kits também podem ser acessados pela página oficial do
Ministério de Turismo da República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com.

