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Dominikánská republika zažívá
turistický boom
Podle údajů Centrální banky Dominikánské republiky
(Banco Central) zavítalo do země v letošním roce od
ledna do května celkem 2 696 014 turistů. Oproti
stejnému období loňského roku představuje toto číslo
6,7% nárůst. Z České republiky přijelo v květnu 2017
o 66,67 % více turistů než vloni.
Podle Světové organizace cestovního ruchu (World Tourism Organization – WTO) Dominikánská
republika aktuálně vede statistiky návštěvnosti v regionu Karibiku a může být příkladem pro okolní
ostrovy.
Stále více turistů z Evropy
V rámci jednotlivých kontinentů byl největší nárůst zaznamenán u příjezdů turistů z Evropy (o 21,5%
více), dále ze Severní Ameriky (o 4,5 % více) a z regionu Střední Ameriky a Karibiku (o 16,6 % více).
Prodlužuje se doba pobytu
Obohacením turistické nabídky o nové atrakce a aktivity
se doba pobytu v Dominikánské republice prodloužila na
devět nocí.
Zatímco v loňském roce činila průměrná útrata na osobu
130,7 USD a doba pobytu trvala 8,45 nocí, letos dosáhla
útrata 133,45 USD na osobu/den a počet přenocování se
prodloužil na 8,73.
Informaci uvedl Radhamés Martínez Aponte, technický viceministr Ministerstva cestovního ruchu
Dominikánské republiky. Současně poukázal na fakt, že podíl na této tendenci má zlepšující se silniční
infrastruktura a také skutečnost, že turisté vyhledávají vedle Punta Cany také nové regiony – především
poloostrov Samaná a Puerto Plata.
Vede odpočinková dovolená
Z výsledků analýzy profilu turistů vyplynulo, že pro 95,2 % turistů je
hlavním motivem cesty do Dominikánské republiky odpočinek na
zdejších plážích, přičemž z 94,4 % převažuje ubytování v hotelech. Co se
týká věkové kategorie, 52,5 % tvoří návštěvníci ve věku 21 – 49 let,
procentuelně tvoří 53,6 % ženy a 49,4 % muži.
Staví se nové hotelové resorty
Destinace přitahuje zahraniční investory a mezinárodní hotelové řetězce,
které zde staví nové resorty. Zatímco v roce 2016 bylo k dispozici celkem
75 205 hotelových pokojů, letos přibude dalších šest tisíc.
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Oblíbené Santo Domingo
Během prvního trimestru roku 2017 se počet turistů,
kteří navštívili Santo Domingo, zvýšil o 10 % v
porovnání se stejným obdobím loňského roku. V
absolutních číslech se jedná o 214 393 tutistů.
Hotelová obsazenost dosáhla 69 %, což je o 4 % více
oproti roku 2016.
Podle Ministerstva cestovního ruchu Dominikánské
republiky (MITUR) navštívilo koloniální centrum každý den přibližně 1 500 turistů, přičemž průměrná
útrata na osobu se pohybovala okolo 151,30 USD na den.
Návštěvníci podnikají výlety do metropole především za historií a památkami z dob Kryštofa Kolumba.
Každý den se v tamějších koloniálních uličkách pravidelně odehrávají živé hudební koncerty v rytmech
bachaty, merengue a jazzu.
Festival gastronomie
Santo Domingo se v letošním roce může pyšnit prestižním titulem
„Gastronomická metropole Karibiku”. Ten městu udělila
Iberoamerická gastronomická akademie spolu s Královskou akademií
gastronomie. Momentálně (až do 1.7.2017) probíhá ve městě 1.
ročník Gastronomického festivalu, který má zpopularizovat místní
pokrmy, novinky ze světa gastronomie a typické dominikánské
produkty.
Zastávka na okružních
plavbách
V Santo Domingu najdeme dva přístavy uzpůsobené pro kotvení
zaoceánských lodí na okružních plavbách po Karibiku. Lodní
přepravu se zastávkou v Santo Domingu využilo letos 75 697 osob,
což představuje 53% zvýšení oproti loňsku.

Nové luxusní apartmány Playa Hemingway
V letovisku Juan Dolio, které je vzdálené jen 40 minut jízdy ze Santo
Dominga, vznikne nový residenční komplex s luxusními apartmány
s výhledem na moře.
Výstavba projektu Playa Hemingway proběhne ve dvou stádiích. Hosté budou mít k dispozici moderní
společné prostory, bazény, posilovnu a restaurace. Majitelé apartmánů budou mít také přístup do
přilehlého hotelu Hemingway Club, kde budou moci využívat služby recepce, restaurace, tenisové
kurty, wellness centrum a další služby.
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Nejvytíženější letiště je v Punta Caně
Podle údajů Centrální banky Dominikánské republiky (Banco Central) přistálo od ledna do května na
letišti v Punta Caně 66,9 % z celkového počtu všech turistů. V absolutních číslech se jedná o 1 606 009
návštěvníků, tedy 9% nárůst oproti roku 2016. Druhé nejfrekventovanější je letiště Las Américas
v Santo Domingu (15,8 %), třetí pak Gregorio Luperón v Puerto Plata (10,3 %).

Kam na dobré jídlo a pití
Nabídka míst, kam se dá v Punta Caně vyrazit na dobré jídlo, se rozšířila o další podniky. Vznikly nové
steakhousy a restaurace nabízející mořskou kuchyni, ale i mexické, asijské či italské pokrmy.
✓ Na čerstvé humry a typické dominikánské speciality můžete
vyrazit
do
restaurace
Lorenzillos
v Downtown Punta Cana. V nabídce tu mají přes dvě stě
značkových vín z celého světa.
✓ Antonio Steak House je proslulá přípravou vynikajících steaků.
Podnik najdete na náměstí Plaza Brisas v Bávaru.
✓ Směsici asijských a dominikánských chutí nabízejí restaurace Yao
Asiatico na třídě Avenida Barcelo a Fusion, Sense & Flavors
ve čtvrti Sanctuary Town.
✓ Blue Grill + Bar je vyhlášený přípravou japonských a
peruánských jídel. Restaurace je součástí hotelového komplexu
Eden Roc v Cap Cana.
✓ The Grill se specializuje na středomořskou kuchyni. Restaurace
pěstuje vlastní organickou zeleninu. Hostům se z tohoto místa naskytnou úžasné výhledy na moře
a golfová hřiště La Cana.
✓ La Cava Kitchen & Bar je vyhlášená přípravou gourmet pokrmů a nápojů a jeho součástí je i
oblíbený bar Galerias Puntacana.

Pět tipů na dovolenou s dětmi
Blíží se čas letních prázdnin a vy ještě nevíte, kam letos
na dovolenou? Pouvažujte o exotické Punta Caně v
Dominikánské republice. Zdejší hotelové resorty jsou
celosvětově proslulé vysokou kvalitou a špičkovou
úrovní služeb. Vaše děti zabaví profesionální animátoři
a vy tak budete mít čas i sami pro sebe. Na výlet se
vydejte třeba za piráty na ostrov Saona, nebo za delfíny
na Dolphin Island.
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V červenci a srpnu panují v Dominikánské republice stabilní teploty okolo 32 stupňů a tropické klima
doprovází vysoká vlhkost vzduchu. Dominikánská republika je pro turisty bezpečnou destinací, kde
navíc není vyžadováno žádné povinné očkování.
Let z Evropy trvá zhruba 10 hodin a ke vstupu do země budete potřebovat pouze pas a turistickou
kartu v hodnotě 10 USD. Cestujete-li s cestovní kanceláří, tuto kartu vám zařídí. Pokud se chystáte na
vlastní pěst, kartu můžete zakoupit online, nebo po příletu na letišti.
1. Nejkrásnější pláže světa
V Punta Caně na východním pobřeží ostrova si přijdou na své všichni členové rodiny od nejmenších až
po ty nejstarší. Odpočívat zde můžete ve stínu kokosových palem na padesáti kilometrech pobřeží
s bílými písečnými plážemi. Jednou z nejvyhlášenějších pláží je Bávaro, kterou už v roce 1970 zařadila
organizace UNESCO mezi nejlepší na světě. Dalšími oblíbenými plážemi této oblasti je Uvero Alto,
Cabeza de Toro, El Cortecito, Juanillo a Macao, na které najdete mnoho surfařských škol pro
začátečníky.
2. Kurzy vaření i lekce španělštiny
Punta Cana oplývá velkým množstvím hotelů mezinárodních řetězců tří, čtyř i pěti hvězdičkové
kategorie. Animátorské týmy připravují pro děti, teenagery a dospělé na každý den bohatý program
zábavních aktivit od kurzů tance a vaření přes hodiny kreslení, lekce španělštiny až po sportovní závody.
Rodiny s dětmi si v Punta Caně oblíbily např. hotel Memories Splash Punta Cana, který v roce 2016 na
TripAdvisoru vybrali cestovatelé za „Nejlepší hotel pro rodinnou dovolenou“. Populární jsou také
resorty Barceló Bávaro Palace Deluxe, Sirenis, nebo nedávno otevřený Bahia Principe Fantasia.
3.

Adrenalin a setkání s delfíny

Pokud vás omrzí lenošení v resortu, vyrazte na výlet do adrenalinového
parku Cumayasa Sky Adventure. Na zdejší kosmické kyvadlo si troufnou
jen ti nejodvážnější. Simulátor letu, bungee trampolíny a setkání
s dinosaury zažijete v parku Bavaro Adventure. Ve vodním parku
Downtown Punta Cana budou pak nepochybně hlavně vaše děti
nadšené z nafukovacích atrakcí.
V tematickém parku Manatí chovají na 150 druhů zvířat od papoušků
přes hady až po delfíny a lachtany. Nezapomenutelným zážitkem pro
celou rodinu je plavání s delfíny, což je možné podniknout nejen
v Manatí, ale i v parku Dolphin Island či Dolphin Explorer.
4. Hledání pirátského pokladu
Rájem na zemi bychom mohli nazvat ostrov Saona, který je součástí národního parku Del Este na
jihovýchodním pobřeží ostrova. V oblasti roste 572 druhů rostlin, z nichž je 53 endemických a trvale
zde hnízdí na 60 ptačích druhů. Z vodních živočichů můžete zahlédnout kapustňáky, mořské želvy i
delfíny. Na ostrov Saona vás zaveze katamarán, či rychlý člun. Vaše děti ale jistě nejvíce ocení plavbu
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na pirátské lodi, kdy se samy stanou členy výpravy za hledáním ztraceného pokladu, který je na ostrově
ukrytý.
5. Město kultury
Hlavní město Santo Domingo je od roku 1990 na Seznamu památek světového kulturního dědictví
UNESCO. Na náměstí Plaza de la Cultura leží Přírodovědné muzeum s observatoří, která se jednou za
měsíc otevírá veřejnosti. Zábavný výlet do historie nabízí vláček Chu Chu Colonial a ti nejmenší budou
nadšeni z Muzea trampolín, kde se zároveň přiučí něco o fyzice a astronomii. V jižní části města se
nachází jeskynní komplex Tři oči (Los Tres ojos), který kdysi obývali indiáni kmene Taíno a jejichž
přítomnost dokládají početné nástěnné malby.
Nepřeháníme, když řekneme, že Dominikánská republika může nabídnout všechno a stává se tak
ideální volbou pro báječně strávenou rodinnou dovolenou.
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