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República Dominicana recebe mais turistas em 2014 

Os resultados turísticos da República Dominicana relativos ao ano de 2014 comprovam 

que o país mantém a sua posição e preferência entre os principais destinos das Caraíbas, 

tanto a nível internacional como a nacional. 

No que diz respeito ao mercado português o ano 2014 registou um aumento na chegada 

via aérea de turistas portugueses, o que contraria a tendência dos últimos anos. As 

operações charter durante a época balnear contribuíram para o reforço turístico da 

região, tendo Portugal contribuído com 18.685 turistas dos 1,2 milhões de turistas 

europeus. 

Também a chegada de estrangeiros internacionais ao destino registou um aumento em 

2014. Cerca de 5 milhões de turistas visitaram a República Dominicana, o que representa 

um crescimento de 9,8% face ao ano anterior. 

A República Dominicana tem vindo a ocupar um lugar de destaque na escolha de férias 

dos turistas internacionais e nacionais. A oferta cultural e histórica da cidade colonial de 

Santo Domingo, aliada às águas cristalinas, natureza diversificada, gastronomia, campos 

de golfe de excelência, resorts de luxo, entre outros, são alguns dos pontos que tornam 

este destino num lugar único e apetecível a turistas de todo o mundo.  

Sobre a Républica Dominicana: 

A Republica Dominicana é um país das caraíbas que ocupa uma área de 48.198 kilómetros 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 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.    



                                                            
 

Consulte a Página da Republica Dominicana no facebook e o site 

http://www.godominicanrepublic.com/rd/. 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações contacte: 

 

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 
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