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Dominikansk nationalpark utsedd till ett av världens mest spännande 
resmål 

Nationalparken Los Haitises på Samanáhalvön i Dominikanska Republiken har blivit utsedd av den 
internationella reseguiden Lonely Planet, som en av de mest spännande platserna att besöka under 
2018. Nationalparken betraktas som en version av naturfenomenet Ha Long-bukten i Vietnam.  

- Som en mosaik av steniga öar och grönskade skogar är Los Haitises som en plats från forntiden, så 
beskrivs nationalparken på Dominikanska republiken av Lonely Planet.  

Platsens unika natur är en effekt av en sammanstötning mellan tektoniska plattor som skedde för mer än 
två miljoner år sedan. En kalkstensplatta drevs sedan upp till ytan som idag formar det bildsköna 
reservatet. Området betraktas som ett enastående naturfenomen i Karibien med de 30–50 meter branta 
bergsformationerna som stiger upp från vattnet.  

Området är en del av den 1400 kvadratkilometer stora nationalparken som rymmer mer än 700 olika typer 
av växtarter, bland annat fyra olika slags mangroveträsk. Platsen är dessutom väldigt attraktiv för 
ornitologer då 100 olika fågelarter har blivit upptäckta, varav endast 13 är inhemska. Det finns även 
kalkstensgrottor med fascinerande grottmålningar och gallerier gjorda av Tainoindianerna -urbefolkningen 
på Dominikanska Republiken. Man tar sig via vattnet till nationalparken Los Haitises, antingen med båt eller 
kajak.  

Knölvalar och semesterparadis  

Samanáhalvön är särskilt känd för dess stora mängd knölvalar som varje år lockar turister från hela världen. 
Under parningssäsongen som pågår mellan januari och mars, arrangeras valsafaris för att se tusentals 
magnifika knölvalar samlas för sin årliga parningsritual i den natursköna Samaná-bukten.  

Förutom natur- och djurfenomen finns det många anledningar att besöka Dominikanska Republiken som är 
en av vinterns toppdestinationer. Här lovas vita sandstränder, svajande palmer som bildar ett klassiskt 
semesterparadis och längs bergskedjan väntar spännande naturlandskap. Dominikanska republiken har 
även blivit nominerat till en av världens bästa golfdestinationer. Mellan februari och april är temperaturen 
cirka 28 grader.  

   --- 

För mer information, vänligen kontakta:  

Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Patricia Polanco de Olmos, Direktør 
E-mail: p.polanco@godominicanrepublic.com 
Telephone: +46 8 120 205 37 
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Target Tourism, Trade & Press 
Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk 
Telephone: +45 8680 1025 
Mobil: +45 2452 1025 
 
Du hittar fler bilder i mediedatabasen på vår hemsida: http://www.godominicanrepublic.com/press/media-
photo-galleries 

Dominikanska republiken på Facebook: https://www.facebook.com/DominikanskaRepubliken/ 

Om Dominikanska republiken 

Omgiven av Atlanten i norr och Karibiska havet i söder, har den tropiska ön nästan 1600 kilometer kust och 
över 400 kilometer med några av världens bästa stränder, magnifika orter och hotell, en mängd olika 
sporter, avkoppling och underhållning. Här kan man dansa merengue och relaxa på en rad olika resorts, 
utforska paradisöns rika historia, prova på den Dominikanska republikens läckra gastronomi eller njuta av 
ekovänliga äventyr i de storslagna nationalparkerna. Känd för sina gästvänliga och varma människor, är 
Dominikanska republiken en unik destination med häpnadsväckande natur, spännande historia och 
kulturella upplevelser som musik, konst, festivaler, och öns egna specialiteteter såsom cigarrer, rom, 
choklad, kaffe och bärnsten. Dominikanska republiken har de bästa stränderna, en fascinerande historia 
och rik kultur. Ett resmål välbesökt av både kändisar, par och familjer. 

Besök Dominikanska republikens officiella hemsida: www.GoDominicanRepublic.com 
 



Pressmeddelande 5 mars 2018 [Skriv här] [Skriv här] 

 


