
 

 
Comunicado de Imprensa 

 

República Dominicana anima BTL com gastronomia e 

merengue 
 

A Republica Dominicana marca presença na BTL 2014 com um programa de animação 

diário onde pontuam a gastronomia e o merengue. No Pavilhão 3 – stand E04 – os visitantes 

vão encontrar um dos programas mais animados do certame, com danças típicas 

dominicanas, provas de rum, degustações gastronómicas, passatempos, sorteios e oferta 

de brindes. 

Durante os cinco dias da feira a diretora do Turismo da Republica Dominicana para os 

países da Península Ibérica e Benelux, Samanda Fersobe, estará disponível para encontros 

e entrevistas com o trade nacional e com o público consumidor. 

Samanda Fersobe considera que “ A BTL é uma feira que homenageia a hospitalidade, a 

simpatia e a arte de bem receber, tudo atributos que sempre caracterizaram a cultura 

Dominicana. Este ano pretendemos reforçar e reposicionar a Republica Dominicana 

enquanto destino multiprodutos e não apenas de praias e resorts. Pretendemos que o 

público e o trade saibam que temos uma oferta variada, valiosa e de grande qualidade 

em termos de património histórico, natureza, turismo ativo, gastronomia, golfe, 

desportos náuticos, cruzeiros, compras e wellness & spas. Sabemos que os portugueses 

têm uma apetência natural por destinos de praia com uma ligação histórica e cultural a 

Portugal e esse é precisamente o nosso caso. Por isso, acreditamos que Portugal é um 

destino emergente onde devemos continuar a apostar” 

Siga-nos no site www.godominicanrepublic.com ou na página do facebook 

www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana 

 

 

 



 
 

 

Sobre a República Dominicana:  

A República Dominicana é um país da América Central com 48.198 quilómetros quadrados, onde 

habitam cerca de 10 milhões de habitantes. Banhada a Norte pelo Oceano Atlântico e a sul pelo Mar 

das Caraíbas é a segunda maior ilha das Caraíbas, repartindo parte do território com o Haiti. Cerca de 

25 por cento da população da Republica Dominicana reside em Santo Domingo, capital do destino, 

também considerada a cidade mais antiga do novo mundo. Conhecida pelas praias maravilhosas e pelo 

clima tropical ameno, com temperaturas que variam entre os 25 e os 31 graus, a Republica 

Dominicana é um destino multiprodutos, com uma excelente relação preço qualidade, onde se 

destaca a hospitalidade e simpatia do povo.   

 

 

Para mais informações ou fotos contactar o Gabinete de Imprensa do Turismo da República Dominicana: 

 
Joana Ferreira-  joana.ferreira@jervispereira.pt 

Rua da Cova da Moura, nº 2 5 Dto.   1350-177 Lisboa     

 Tlf: 21 391 66 00    Fax: 21 391 66 09 

www.jervispereira.pt 

 


