
 

 
Comunicado de Imprensa 

 

Praias dominicanas entre as melhores das Caraíbas  

 

A República Dominicana ganhou nova distinção com três praias galardoadas numa lista 

onde figuram as 25 melhores praias das Caraíbas. 

A seleção levada a cabo pelo Trip Advisor incluiu as praias Bávaro Bonita, e Sosúa nos 

prémios Traveller’s Choice 2015. 

A praia Bávaro, que havia sido destacada no ano passado na lista de opiniões dos usuários 

do Trip Advisor conquistou o oitavo lugar (8º). Uma praia com bandeira azul, que preenche 

todos os parâmetros internacionais de qualidade estabelecidos pela Foundation for 

Environmental Education – FEE. 

A praia Bonita, situada em Las Terrenas, considerada uma das mais charmosas de Samaná, 

ocupou o décimo oitavo lugar (18º). A areia branca, as ondas calmas, os coqueiros e a 

paisagem de fantasia fazem desta uma das praias mais emblemáticas da região. 

Por último, a praia Sosúa, situada na Costa Norte, a 20 minutos de Puerto Plata, aparece 

na vigésima segunda posição (22º). 

 

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

www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

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