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


Autoridades dominicanas assinam Plano de Assistência ao Turismo Seguro | Em 16 de setembro, o
Ministério de Turismo, o Banco de Reservas e a Seguros Reservas assinaram o convênio do Plano de
Assistência Turística de Seguros que, a partir de 15 de setembro, proverá aos turistas internacionais que se
hospedem em um hotel um plano de assistência de viagem temporal e gratuito durante o processo de
check-in. O seguro incluirá cobertura emergenciais, exame de Covid-19, hospedagem para estadias
prolongadas e custos por alteração de voo no caso de uma infecção. Este benefício, que será
proporcionado sem custo aos visitantes durante toda a estadia, é válido para todos os viajantes que
desembarquem no destino até 31 de dezembro de 2020 e será financiado em 100% pelo Governo
dominicano. www.godominicanrepublic.com



Uma companhia aérea se prepara para lançar novos voos diretos dos Estados Unidos para Punta
Cana | A companhia aérea JetBlue realizará uma importante expansão de suas rotas ao Caribe no mês de
novembro, com o lançamento de um novo voo diário sem escalas a partir do Aeroporto Internacional de
Newark Liberty com destino ao Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Esta expansão apoiará ainda mais
a demanda de turismo na República Dominicana. www.jetblue.com



República Dominicana nomeada o principal destino de férias em 2021 | A Condé Nast Traveler,
principal publicação de viagens de luxo e lifestyle, nomeou a República Dominicana como o décimo melhor
destino de férias para 2021. O artigo destaca a crescente tendência aos retiros de bem-estar e
propriedades ecológicas no país e, assim como os seus milhares de quilômetros de costa, baleias-jubarte e
lagoas de mangues. www.cntraveller.com



Começa a construção de uma nova autopista da costa norte | O presidente da República Dominicana
anunciou o início da construção da estrada Ámbar. A rodovia de 35 quilômetros unirá Santiago a Puerto
Plata em menos de 30 minutos e a capital, Santo Domingo, a Puerto Plata em duas horas. Essa autopista
trará uma mudança revolucionária no sistema viário e impactará positivamente o setor turístico da região.
Até o momento ainda não foi anunciada uma data de finalização. 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
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.
###

