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12 de outubro DE 2020
O que há de novo na República Dominicana:


República Dominicana, o destino mais buscado no Caribe | Dados recopilados pela ForwardKeys,
empresa líder em análise de viagens, mostram que a República Dominicana é o segundo destino mais
buscado no Caribe pelos consumidores estadunidenses que reservam viagens para o primeiro trimestre de
2021. O destino representa 13,3% das buscas, ficando atrás de Porto Rico, que tem 16,6%. Com seus
rigorosos protocolos de segurança e saúde, o país está preparado para receber os visitantes que buscam
um destino seguro e relaxante para viajar durante o outono e o inverno do hemisfério norte.
forwardkeys.com



Ministro de Turismo lidera a reabertura da indústria turística | No último dia 1º de outubro, durante um
evento liderado pelo Ministro de Turismo, David Collado, executivos da rede hoteleira AMResorts reabriram
dois de seus hotéis all-inclusive: Dreams Dominicus La Romana e Dreams Punta Cana. Neste mês, 50 das
redes hoteleiras internacionais reiniciaram suas operações na República Dominicana com 65% da sua
equipe, após a suspensão das atividades devido à pandemia de COVID-19. A República Dominicana
reabriu suas fronteiras em 1º de julho e tem implantado protocolos obrigatórios para a reabertura de todas
as propriedades no país. www.AMResorts.com



Santo Domingo apresenta carruagens elétricas na Cidade Colonial | Reunindo esforços para
modernizar a indústria turística da cidade e cumprir a lei de proteção aos animais sem afetar os empregos e
ingressos dos cocheiros que se dedicam a esta atividade, Carolina Mejía, primeira-dama de Santo
Domingo, iniciou a substituição das carruagens puxadas por cavalos por versões elétricas na Cidade
Colonial da capital. Os veículos elétricos proporcionarão rotas e preços, pagamento eletrônico por meio de
aplicativos móveis, áudio-guias, entre outros serviços. Esse importante passo para a sustentabilidade
oferecerá aos turistas uma experiência inovadora e de qualidade, em uma das cidades mais históricas da
América. www.adn.gob.do



Três campos de golfe dominicanos destacados como os melhores do Caribe | Os 100 palestrantes de
campos de golfe mais respeitados nomearam três campos dominicanos como os melhores do Caribe e
também destacaram o país como o melhor destino de férias para a prática deste esporte com os amigos. O
artigo publicado na Golfe Magazine apresenta o exclusivo campo de Pete Dye, Teeth of the Dog, localizado
em La Romana, como o Decano do Caribe, seguido pelo Punta Espada Golf Club, em Cap Cana, e Corales
Golf Course Punta Cana. Com mais de 27 campos de golfe em todo o país, não há melhor lugar como a
República Dominicana para uma escapada de golfe. www.golf.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
necessidades mais específicas, por favor, entre em contato com Pacome Schembri
(pacome.schembri@bvk.com) ou Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com), porta-vozes da BVK para o
Ministério de Turismo da República Dominicana.
###

