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Постојат земји кои во својата историја кријат различни моменти по
кои се препознатливи и кои ги прават посебни. Современата историја
за Доминиканска Република почнува
во времето кога Кристофер Колумбо
ја открил оваа прекрасна дестинација
во 1492 година. Всушност, од тогаш
почнува и масовната посетеност на
ова прекрасно место, кое привлекува
со неговите убавини.
Доминиканска Република се наоѓа
во Средна Америка, на островот HISPANIOLA (Мала Шпанија), во самото
срце на Карибите, и е уникатна туристичка дестинација, со отворени
порти, како за посетителите, така и
за инвеститорите.
Зафаќа површина од 46.667 километри квадратни. Оваа островска
земја нуди првокласни плажи, посета
на национални паркови, на пештери,
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остварување на адреналински авантури, задоволство за игра светски терени за голф, за спортови на вода,
можности за прекрасна забава, за
ноќен живот...
Тука преовладува тропска клима.
Сезоната на дождови трае од мај до
ноември, а периодичните урагани се
јавуваат меѓу јуни и ноември. Најмногу дожд паѓа во северните и во
источните региони. Просечната температура се движи од 24 степени
Целзиусови во јануари до 28 степени

во јули.
Земјата административно е поделена на 29 провинции и една област.
Мнозинството од населението е мешавина од Африканци и од европски
жители. Официјален јазик е шпанскиот, но населението добро го познава и англискиот јазик.
Главен град на Доминиканска Република е Санто Доминго. Тоа е првиот град кој е основан во Новиот свет
и е дом на 3,5 милиони Доминиканци.
Според легендата, градот го добил

името по денот на основањето - недела, а значи Света Недела. Санто
Доминго е исполнет со шарм, во кој
се соединети латинската харизма и
воздишката на претколумбиската епоха. На улиците има многубројни продавачи на сувенири. Освен добро
зачуваните колонијални знаменитости, во Санто Доминго има многу
театри, галерии концертни сали.
Една од незборавните градски атракции е музејот "Амбара".
Најинтересен дел за туристите е
т.н. Колонијална зона. Тука вниманието најмногу го привлекува Катедралата во Новиот свет, која е најстара
во целата западна хемисфера. Во
неа, сè до 1992 година, бил погребан
Кристофер Колумбо.
Тука се соединуваат разновидната
шпанска култура и најубавите плажи
и природни пејзажи, идеалната клима и љубезните домаќини.

