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Za mco se světový cestovní ruch znovu obnovuje, Dominikánská
republika si udržuje vedoucí pozici ve strategii zodpovědného
znovuotevření
Ministerstvo cestovního ruchu ujišťuje, že turis cké oblas v zemi jsou otevřené a to
podle přísných protokolů, aby byla zaručena bezpečnost návštěvníků.

Santo Domingo. - Za mco ostatní země postupují v procesech očkování a světový cestovní
ruch se začíná znovu, po historickém poklesu v roce 2020, obnovovat, Dominikánská republika
si udržuje vedoucí postavení v La nské Americe a ukazuje se jako světová reference uznaná
mezinárodními specializovanými agenturami, díky své odpovědné strategii obnovení turismu,
kterou s úspěchem uplatňují od září 2020.
Přijatá opatření zajišťují, že turis cké oblas země zůstanou pro návštěvníky bezpečné a míra
pozi vních výsledů z náhodných testů prováděných při příletu na hlavních le š ch, se bude
pohybovat kolem nuly.
Mezi tato opatření, která zůstávají v platnos , patří proočkování 100% personálu z oblas
cestovního ruchu, dodržování zdravotních protokolů, náhodné testování či zavedení Plánu
Asistence Zdraví, který kryje COVID všem turistům, kteří cestují do hotelů, stejně jako
implementace cer ﬁkovaných protokolů v celém hodnotovém řetězci.
Ministerstvo cestovního ruchu minulé úterý (1. června) informovalo o stále pla cích opatřeních
obsažených v plánu a prodloužení doby pojištění pro COVID a to do 30. července 2021.
Tato opatření byla doplněna ofenzivní strategií na podporu země, dohodami o zachování
nejdůležitějších směrů, vytváření nových směrů a iden ﬁkací strategických spojenců v
hodnotovém řetězci.
„Země je mezi prvními 5 státy v regionu, pokud jde o míru proočkování, což jí umožňuje
pokračovat v otevřené poli ce vůči turismu,“ uvádí se v prohlášení ministerstva.
Očekávaje celosvětový dopad s příchodem nových mutací COVID, posílila dominikánská vláda
bezpečnostní opatření, díky kterým se sníží šance na nárůst infekcí a také se posílí zdraví
obyvatel.

Od prosince vykazuje cestovní ruch v Dominikánské republice nárust, přičemž květen je
nejlepším měsícem za poslední rok z hlediska nárustu turistů. To jen potvrzuje důvěru turistů a
cestovních kanceláří v opatření, které Dominikánská republika přijala.
Toto odvětví představuje jeden z hlavních motorů dominikánské ekonomiky. Země má více než
70 hotelových řetězců a dohody uzavřené s více než 100 leteckými společnostmi a hlavními
světovými cestovními kancelářemi. Dominikánská le ště přijímají turisty z více než 500 měst na
světě.

O Dominikánské Republice
Dominikánská republika je země jako žádná jiná na světě. Je známá především svými
neobyčejnými výlety, bohatou kulturou, nepřeberným množstvím vymoženos a krásným
počasím během celého roku. Díky přímým letům z většiny světových le šť je také velmi snadno
dostupná. Je to oáza ideální pro celebrity, páry, stejně tak jako pro rodiny. Od stezek přes
neobjevené pláže až po golfová hřiště světového věhlasu, se zde můžete zregenerovat v
různých typech ubytování i v luxusních hotelích. Je možné prozkoumat starobylé památky
minulých stole , vychutnat si typické dominikánské jídlo nebo si užít ekoturis cké
dobrodružství v nádherných národních parcích, pohořích a na řekách.
Obklopená Karibským mořem z jihu a Atlan ckým oceánem ze severu, Dominikánská republika
skýtá v sobě různorodé sportovní vyži , rekreaci, zábavu i exkluzivní kulturní zážitky jako je
tanec či karnevaly. Nezapomínejme také na dominikánské speciality, jako jsou doutníky, rum,
čokoláda, káva, jantar a larimar. Každý region nabízí něco pro každého cestovatele i jakýkoli
rozpočet. Můžete se mimo jiné těšit na plné dobrodružství Puerto Plata, bujnou Samanu,
historické Santo Domingo, slunnou Punta Canu, luxusní La Romanu, veselou Barahonu a další
oblas .
Celá země v sobě skrývá nespočet zážitků, které ještě nebyly objeveny. Jedno je ale jisté, ve
všech koutech země Dominikánci dostávají světové reputaci pro svou vřelost a pohos nnost.
Díky osmi mezinárodním le š m a deví ekologickým oblastem nebylo nikdy jednodušší ani
lákavější prozkoumat Dominikánskou republiku. Pokud chcete získat více informací a začít
plánovat Vaši cestu, navš vte oﬁciální web Ministerstva cestovního ruchu Dominikánské
republiky nebo:
Stáhněte si aplikaci v App Store a Google Play Go República Dominicana
Sledujte nás na Twi eru a Instagramu @GoDomRepCee
Lajkněte nás na Facebooku GoDominicanRepublic.cz

