
 

 
Comunicado de Imprensa 

 

República Dominicana anima Feira das Viagens com 

passatempo interativo 

 

A República Dominicana volta a marcar presença na Feira das Viagens pelo terceiro ano 

consecutivo, com um stand próprio para promoção do destino, onde não vão faltar 

passatempos “fotográficos” e interativos. 

Os visitantes vão ser convidados a tirar uma fotografia “dominicana”. Depois de a terem 

partilhado no facebook terão acesso imediato a uns chinelos de praia com as insignias do 

destino. 

Para Isabel Vásquez, diretora de Turismo da República Dominicana para o Mercado 

Ibérico, “Os portugueses têm uma forte apetência por destinos de praia com os quais 

mantêm uma relação histórico e cultural, como é o caso da República Dominicana. A 

nossa presença na Feira das Viagens reforça a aposta de aproximação ao público 

português, em ações de hard selling conjuntas com o trade” 

Visite-nos de 8 a 10 de maio, no Campo Pequeno, em Lisboa, e de 15 a 17 de maio, no 

Palácio da Bolsa, no Porto, sextas e sábados das 10h00 às 22h00 e domingos das 10h00 às 

20h00. 

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.  

http://www.godominicanrepublic.com/
http://www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana


 
Cerca de 25 por cento da população 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 destacam 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 

mailto:joana.ferreira@jervispereira.pt
http://www.jervispereira.pt/

