PRÊMIOS E CLASSIFICAÇÕES
(2016-2017)
Como nos anos anteriores, as conquistas do turismo na República Dominicana continuam. A República
Dominicana recebeu recentemente alguns dos prêmios mais importantes da indústria do turismo. O
número de visitantes que chegam todos os meses ao país está entre os mais altos reportados nos
últimos anos, refletindo os grandes esforços feitos para criar vários programas inovadores de turismo
em todo o país. Atualmente, a República Dominicana é um dos líderes na construção de hotéis no
Caribe, adicionando continuamente novos quartos para acomodar um número cada vez maior de
visitantes.
AQUI ESTÁ UMA SELEÇÃO DOS PRÊMIOS MAIS ALTOS E RELEVANTES CONCEDIDOS AO PAÍS:
2017
•
Seis das propriedades do Barceló Group receberam Certificados de Excelência e as Melhores
Avaliações de Viagem do TripAdvisor em 2017, incluindo: El Embajador, Royal Hideaway Hotel; Barceló
Bávaro Palace; Barceló Santo Domingo; Barceló Bávaro Palace Deluxe; Premium Level no Barceló Bávaro
Palace e Barceló Bávaro Beach.
•
A República Dominicana foi indicada para dois importantes prêmios World Travel Awards:
“Caribbean Leading Beach Destination” e “Caribbean Leading Cruise Destination” em 2017.
•
O Iberostar Grand Bávaro Resort & Club foi reconhecido pela Cristal International Standards em
2017, uma empresa de inspeção de segurança, por ter os mais altos padrões de qualidade, higiene e
segurança da região no que diz respeito ao manuseio de alimentos.
•
A American Automobile Association (AAA) premiou o Tortuga Bay com a mais alta classificação
de 5 diamantes em 2017, uma qualificação conquistada pela terceira vez. A AAA também reconheceu o
restaurante Bamboo em Tortuga Bay com uma classificação de 4 diamantes pela qualidade dos seus
alimentos e serviços.
•
O Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana foi escolhido pela renomada revista Reader's Digest
Canada como a estância de parques aquáticos número um do mundo em 2017.
•
A Ibero-American Conference of Ministers and Entrepreneurs of Tourism (CIMET) concedeu a
medalha de mérito por turismo de 2017 à República Dominicana por sua contribuição para o setor.
•
A AAA reconheceu Punta Cana como um dos "Principais destinos para férias de verão" em 2017.
Esse mérito foi concedido em virtude de suas famosas praias, pessoas carismáticas e a hospitalidade do
país.
•
A República Dominicana foi nomeada um dos "Melhores destinos de mergulho do mundo" pela
CNN Travel em 2017.

•
A AAA reconhece 19 hotéis dominicanos na prestigiosa categoria de quatro diamantes do seu
guia turístico de 2017.
•
A Playa Bávaro em Punta Cana, a Playa Bonita em Samaná e Sosúa em Puerto Plata foram
nomeadas entre as 25 melhores praias do Caribe em 2017.
•
A Cidade Colonial recebeu o Prêmio Universal de Acessibilidade 2017. O prêmio foi concedido
pelo National Disability Council.
•
O merengue dominicano foi homenageado pela UNESCO. A Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura reconheceu o Merengue como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade em 2017. Essa designação visa honrar e proteger as tradições culturais de hoje.
2016
•
O Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino recebeu o prestigioso prêmio de quatro
diamantes da AAA em 2016 depois de grandes reformas.
•
Recebendo o prêmio Top Caribbean Destination Award para pacotes aéreas de férias, a Delta
Vacations anunciou que 2016 foi o melhor ano para o tráfego aéreo de Punta Cana, com um
crescimento de 50% ano a ano na área de ofertas do grupo.
•
A República Dominicana tem mais certificações Green Globe do que qualquer outro destino do
Caribe, com um total de 18 hotéis em 2016. As certificações Green Globe reconhecem os negócios de
viagens e turismo por operações sustentáveis e ecoturismo responsável.
•
O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana e o Paradisus Palma Real em Punta Cana foram
destaque no especial do Caribbean Journal sobre os "Melhores hotéis do Caribe para reuniões" em
2016.
•
A Green Globe premiou e certificou os hotéis Memories Splash Punta Cana e Royalton Punta
Cana Resort & Casino em 2016.
•
O Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) foi premiado no Routes Americas Marketing
Awards em 2016. Esse reconhecimento é considerado uma das distinções mais cobiçadas no setor de
aviação internacional. O Aeroporto Internacional de Punta Cana foi o único aeroporto latino-americano
entre os finalistas.
•
Seis propriedades da Iberostar Hotels & Resorts na República Dominicana receberam o prêmio
Green Key Award pela excelente gestão sustentável de água, lixo, energia, treinamento de pessoal e
educação ambiental em 2016.
•
O Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) conquistou em 2016 o prêmio Airport Service
Quality (ASQ), concedido pelo Airport Council International (ACI).

•
A República Dominicana foi nomeada como destino n° 1 no Caribbean Tourism Quality Index
2016, um guia que pertence à Resonance Consultancy.
•
A República Dominicana ganhou o prêmio de melhor destino na International Travel Fair de
2016. A República Dominicana foi escolhida como "Melhor destino de longa distância" por agentes de
viagens no Top Resa Travel Show em Paris.
•
A República Dominicana foi eleita o Melhor destino de golfe do Caribe pela terceira vez no
World Golf Awards 2016.

