
 

 
Informação de Agenda 

27 Maio de 2014 

 

República Dominicana organiza Grande Festa de Verão 

 

O Turismo da República Dominicana associa-se à Travelplan e a AirEuropa na organização da 

Grande Festa de Verão Para agentes de Viagem. O evento tem início às 19h30 do dia de hoje, no 

espaço Armazém F em Lisboa, e conta com jantar, uma apresentação do destino e sorteio de 

viagens.  

O programa, orientado pela responsável do Turismo da República Dominicana, Carolina Perez 

Reynoso, inclui uma apresentação detalhada do destino turístico e divulgação da programação do 

operador turístico Travelplan, bem como da companhia aérea Air Europa. 

A República Dominicana oferece uma grande variedade de serviços turísticos, sendo que muitos 

deles continuam desconhecidos pelos turistas portugueses. A cultura da cidade colonial de Santo 

Domingo, a paisagem natural e virgem de Samaná, a diversão e desportos radicais em Puerto 

Plata, as praias de Punta Cana reconhecidas pela UNESCO como as mais bonitas do mundo e ainda 

os melhores campos de campos de golfe das Caraíbas, fazem com que a Republica Dominicana 

seja um destino turístico multiprodutos de sonho.  

Os agentes de viagem interessados devem apresentar o convite à entrada do espaço, e deixar o 

seu próprio cartão-de-visita à chegada para que possam participar no sorteio de viagens a Punta 

Cana, La Romana e Santo Domingo. 

Agenda 

Dia 27 de Maio – Armazém F, Lisboa 

Programa: 

! 19h30 - Receção de convidados. 

! Apresentação do destino República Dominicana por Carolina Perez Reynoso - 

Responsável pelo Turismo da República Dominicana 

! Jantar 

! Contacto com agentes de viagem  



 
! Sorteio de viagens para a República Dominicana (Punta Cana, Santo Domingo e La 

Romana) patrocinada pela Air Europa 

! Final do evento 

 

 

Sobre a República Dominicana:  

A República Dominicana é um país da América Central que ocupa uma área de 48.198 quilómetros 

quadrados, onde habitam 10,1 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 República Dominicana reside em Santo Domingo, 

capital do destino, também considerada a cidade mais antiga do novo mundo.  

Conhecida pelas praias paradisíacas e pelo clima tropical ameno, com temperaturas que variam 

entre os 25 e os 31 graus, a República Dominicana é um destino multiprodutos, com uma 

excelente relação preço qualidade, onde se destacam a hospitalidade e simpatia do povo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Joana Ferreira/ Isa Martins 



 
  joana.ferreira@jervispereira.pt/ Isa.martins@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 


