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O que há de novo na República Dominicana:


Propriedade na costa norte foi nomeada como um dos melhores resorts do mundo | A Condé Nast
Traveler, um dos principais veículos de viagens do mundo, destacou mais uma vez a República Dominicana
ao nomear o Playa Grande Beach Club como um dos 9 melhores resorts familiares do mundo,
posicionando ainda mais o local como o principal destino familiar do Caribe. O complexo, que se encontra
em Cabrera, na costa norte, é um conjunto de edifícios e bangalôs localizado ao longo de um trecho a
cerca de 1 quilômetro do Oceano Atlântico, com um cenário de florestas exuberantes de baixa montanha ao
fundo. www.cntraveller.com



Nova propriedade abrirá em Punta Cana em fevereiro de 2021 | O Live Aqua Beach Punta Cana de La
Colección Resorts propôs sua abertura no início deste ano, mas seu debut oficial foi adiado para fevereiro
de 2021. O resort all-inclusive conta com 345 suítes em sete categorias, cada uma com uma vista
espetacular do oceano, dos jardins e das piscinas. O complexo também terá sete restaurantes de
gastronomia local e internacional, um bar de praia, um lounge club, um bar esportivo e um clube de praia
completo. www.lacoleccion.com



Revista líder nos Estados Unidos destaca abertura de nova propriedade na República Dominicana |
A Forbes, uma das revistas mais reconhecidas dos Estados Unidos, apresentou recentemente a abertura
da mais nova propriedade da rede Marriott, localizado na costa norte da Repúbica Dominicana, publicada
em um artigo intitulado “35 novos hotéis ao redor do mundo que abriram no outono de 2020”. O Ocean
Club, da Luxury Collection, abrirá suas portas em novembro deste ano e, como outros hotéis da marca,
participará do Marriott Bonvoy. O resort contará com 60 suítes tipo apartamento, com vistas magníficas do
mar a partir de todos os quartos, piscinas privadas, quatro restaurantes de primeira linha, academia e muito
mais. www.forbes.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.
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