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CHUTĚ A BARVY – NETRADIČNÍ WORKSHOP ZAPLNILI NÁVŠTĚVNÍCI DO POSLEDNÍHO MÍSTA
Zahraniční zastoupení Dominikánské republiky uspořádalo u příležitosti
veletrhu HOLIDAY WORLD workshop na téma „Chutě a barvy
Dominikánské republiky“. Prezentace se konala ve čtvrtek 19. února od 14
hodin ve velkém sále Průmyslového paláce a přilákala stovku odborníků
cestovního ruchu.
Letos byl workshop pojat netradičně. V krátké prezentaci si návštěvníci
poslechli nejen povídání o karnevalech a dominikánských tancích merengue
a bachatě, ale také spoustu zajímavostí o výrobě doutníků, rumu a o
pěstování kávy a kakaa.
O zábavu se postarali živí Kulhaví čerti „Diablos cojuelos“ a taneční škola
Bohemiansalsa.cz.
Tanečníci
předvedli ukázky
merengue
a
bachaty a poté zapojili do tance i přítomné diváky.
Po prezentaci proběhly ukázky balení doutníků a
ochutnávky typických dominikánských produktů – vedle
kávy, kakaa a zázvorového čaje také pěti druhů rumu
z Dominikánské republiky. V průběhu čtyřdenního veletrhu
si návštěvníci mohli na stánku Dominikánské republiky
zatočit Kolem štěstí a vyhrát zajímavé ceny.

SPORT A ADRENALIN – DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA NA FESTIVALU KOLEM SVĚTA
V sobotu 14. března 2015 si v rámci festivalu Kolem světa můžete přijít poslechnout přednášku o Dominikánské
republice na téma „Sport a adrenalin“. Prezentace se koná ve 14:30 hodin v Arbesově sále Národního domu na
Smíchově na Praze 5.
Existuje spousta míst na světě, která lákají k adrenalinovým
radovánkám, ale Dominikánská republika může být právem
považována za ráj těchto aktivit. Rozmanité přírodní
scenérie doslova vybízejí k vyzkoušení něčeho nového s
příchutí adrenalinu a příjemným mrazením po celém těle.
Ochutnávka dominikánského vitaminu R – třtinového rumu
a karnevalová maska Kulhavého čerta doladí atmosféru
dovolené v Karibiku.
Cestovatelský festival Kolem světa se koná ve dnech 14. –
15. března 2015 a Dominikánská republika je jedním z hlavních partnerů.

V BARAHONĚ VZNIKL PROJEKT „EKOSTEZKY“
Barahona je turisty dosud neobjevený region na jihozápadním pobřeží země, kde se ukrývá obrovské přírodní
bohatství. Destinační management Barahony nyní začal rozvíjet projekt s názvem „Ekostezky“, jehož cílem je
podpora ekoturistiky při zachování přírodních zdrojů a zapojení místních komunit.

Barahonský destinační management vytvořil čtyři ekoturistické trasy. V provincii Ciénaga se jedná o panenskou jeskyni
Cueva Virgen a Ďáblův chřtán, v Polo vznikla Stezka kávy a v Paraíso cyklostezka Cachote-Platón.
Projekt financovaný Interamerickou rozvojovou bankou (BID) cílí především na turisty z Francie a Německa. Hlavním
cílem je představit Barahonu jako místo s krásnou nedotčenou přírodou a současně zlepšit životní podmínky místních
obyvatel a ekonomiku provincie.
Do projektu jsou zapojeni jak dobrovolníci a místní komunita, tak certifikovaní průvodci. Pracovní skupiny koordinují
spolupráci pod záštitou místních úřadů. Jednou měsíčně se konají schůzky, na kterých je hodnocen stav značení a
fyzická obtížnost stezek, řízení a údržba cest, čitelnost nápisů a čistota.

GOLFOVÝ TURNAJ GOLF TRAVEL EXCHANGE 2015
Ve dnech 5. – 10. září 2015 se uskuteční další
ročník populárního golfového turnaje „GOLF
TRAVEL EXCHANGE“.
Šampionát se koná v luxusním golfovém
resortu Casa de Campo u města La Romana na
hřišti Dye Fore. Akci organizuje Golfová
federace Dominikánské republiky FEDOGOLF.
Stejně jako v minulých letech i letos budou
součástí doprovodného programu semináře a
workshopy.
Golfový turnaj se nejprve uskuteční v Casa de Campo, odkud se následně přesune na východní pobřeží do regionu
Bávaro-Punta Cana. Turnaje se zúčastní prestižní golfová media (např. Golf Channel) a zástupci PGA.
Více informací na: http://www.drgolftravel.com/

AŽ DO POLOVINY BŘEZNA PROBÍHAJÍ KARNEVALOVÉ OSLAVY
Karnevalové oslavy jsou nedílnou součástí kulturního dědictví Dominikánské
republiky a každoročně přilákají až milion návštěvníků.
Vůbec nejznámější je karneval v La Vega v horském regionu Cibao. Zahraniční
turisté se účastní především oslav v Puerto Plata a Punta Cana. Karnevaly se
slaví v průběhu února s výjimkou Punta Cany, kde se slaví v březnu.
Počátky karnevalu sahají do koloniálních dob kolem roku 1520. Nejznámějšími
postavami karnevalu jsou Kulhaví čerti (diablos cojuelos), kteří ve svých
kostýmech pokrytých spoustou zrcadélek, chrastítek a zvonků a tváří zahalenou
do hrozivě vyhlížejících masek s dlouhými rohy a vyceněnými zuby parodují
domýšlivé středověké šlechtice. Podle legendy čert v pekle natolik provokoval,
až ho Lucifer vyhnal. Když přistál na zemi, poranil si nohu a od té doby kulhá.
Kulhaví čerti chodí a tančí přímo v ulicích a baví návštěvníky a kolemjdoucí.
Přitom kolem sebe šlehají měchy zvanými vejigas, aby zahnali zlé síly.
La Vega
Karneval v La Vega se slaví každou únorovou neděli přímo v ulicích města. Součástí oslav je korunovace krále Momo a
volba královny krásy. Kulhaví čerti (Diablo Cojuelo) jsou ústředními postavami a vůbec nejznámějšími maskami
karnevalu. Umělci začínají s výrobou kostýmů několik měsíců předem a používají přitom nejrůznější materiály, mj. peří,
malované dýně a banánové listy. Je třeba ocenit také mimořádný fyzický výkon tanečníků v maskách, protože kostým
váží až 10 kilogramů a vnitřní teplota se pohybuje okolo
30 °C.
Santiago
Slaví se každou neděli v únoru u pomníku Hrdinů
obnovitelů. V Santiagu účinkují jako ústřední postavy
„Vepři“ a tzv. “Pepines”.
Puerto Plata
Karnevalové oslavy v Puerto Plata se letos nesou
v duchu sloganu „Mezinárodní zážitek“. Hlavní postavou
jsou Taimáscaros s kostýmy zdobenými lasturami mušlí,
které vytvářejí charakteristický zvuk. Používají se také
masky zvané „cemi“, což byli bohové původních obyvatel ostrova indiánů Taínos. Letos byl karneval zasvěcen
ministrovi cestovního ruchu Franciscovi Javieru Garcíovi jako poděkování za podporu severního regionu.
Punta Cana
Oslavy v Punta Caně se začaly slavit poměrně nedávno, konkrétně v roce 2008 v souvislosti s rostoucí návštěvností
regionu. Přehlídka se letos uskuteční v sobotu 7. března na bulváru 1. listopadu ve vesnici Punta Cana a zúčastní se jí
maškarní průvody z Dominikánské republiky i ze
zahraničí.
Santo Domingo
Karnevaly vrcholí v hlavním městě Santo Domingo
závěrečnou party. Unie iberoamerických metropolí
(UCCI) označila Santo Domingo za „hlavní město
karnevalu 2014 – 2015“. Při přehlídce mají návštěvníci
možnost vidět ty nejlepší a nejkreativnější masky z
jednotlivých provincií. Z moderních masek je možné vidět
arabské kostýmy „Califé“ či „Alibaby“.

OTEVŘENÍ KUBY NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA DOMINIKÁNSKÝ CESTOVNÍ RUCH
Otevření Kuby nebude mít negativní dopad na cestovní ruch Dominikánské
republiky, uvedl dominikánský ministr cestovního ruchu Francisco Javier García na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu FITUR 2015 ve španělském Madridu.
„Jak pro naši destinaci, tak pro okolní karibské země je důležité zvyšovat statistiky
turistů a vytvářet z regionu Karibiku multidestinaci. Dominikánská republika se nikdy
nechovala sobecky v otázkách cestovního ruchu. Právě naopak, vládám ostatních
karibských zemí vždy nabízela pomoc a sdílení zkušeností, jako například v případě
Haiti, Kolumbie a Ekvádoru.“
Strategická linie, kterou by měl Karibik v budoucnu podle ministra Garcíi následovat, je
zvyšovat příjezdové statistiky v rámci celého regionu a vyvolat u turistů zájem o
návštěvu více karibských destinací najednou.

V ROCE 2015 BUDE V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE OTEVŘENO 4000 HOTELOVÝCH POKOJŮ
Dominikánská republika v těchto měsících prožívá nejlepší období za posledních čtyřicet let. Plánem je do deseti let
zvýšit příjezdové statistiky turistů na deset milionů turistů. Informaci uvedl ministr cestovního ruchu Dominikánské
republiky Francisco Javier García na veletrhu FITUR 2015 ve španělském Madridu.
Letos se dominikánská vláda zaměří na
podporu kongresové a zdravotní
turistiky. V této souvislosti bude v zemi
vystaveno celkem 4 000 nových
hotelových pokojů.
Do destinace nejvíce především
investují španělští investoři, např.
prezident skupiny Grupo Punta Cana
Frank Rainieri, prezident skupiny Meliá
Gabriel Escarrer Julio, prezident skupiny
Iberostar Miguel Fluxá, prezident
skupiny Bahía Príncipe Pablo Piñera,
ředitel Occidental Hotels & Resorts
Jaime Buxó a další.

IBERIA ZVÝŠÍ POČET LETŮ MEZI EVROPOU A DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKOU
Luis Gallego, prezident aerolinky Iberia a Francisco Javier García, ministr cestovního ruchu Dominikánské republiky
podepsali dohodu o spolupráci, v rámci které dojde ke zvýšení počtu letů mezi Evropou a Dominikánskou republikou.
Trasu Santo Domingo – Madrid budou od dubna 2015 každý všední den operovat moderní letadla Airbus A330 s
novými kabinami. Propagace země proběhne prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů, např. v magazínu
Ronda Iberia nebo na webu www.iberia.com.

80 % CESTOVNÍHO RUCHU DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY SE SOUSTŘEDÍ VE TŘECH REGIONECH
Do oblasti Samaná-Las Terrenas, Punta Cana-Bávaro a La Romana-Bayahibe se z 80 % soustředí cestovní ruch
Dominikánské republiky. Díky nově otevřeným dálnicím nyní cesta ze Santo Dominga na Samaná a do Punta Cany trvá
pouze dvě a půl hodiny. Nejvíce financí proto putuje do rozvoje turistické infrastruktury v těchto regionech, uvedl
bývalý šéf Centrální banky José Lois Malkun.
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