
THINK INCENTIVE

Sytuacja na świecie wciąż jest niestabilna, a Omikron – nowy wariant koronawirusa – skutecznie weryfikuje plany wyjazdowe. I cho-
ciaż coraz więcej państw wprowadza już tylko punktowe ograniczenia sanitarne, to z pewnością za wcześnie, aby mówić o bezproble-
mowym procesie planowania podróży incentive. Robert Szulc po raz kolejny przygotował dawkę najważniejszych informacji, które
mogą w tym pomóc – na temat dostępnych atrakcji oraz regulacji obowiązujących w popularnych destynacjach MICE.

Zdecydowana większość profesjonalistów, zajmujących się organizacją in-
centive, potwierdza, że decyzje o tego typu wyjazdach zapadają średnio
z 14-21-dniowym wyprzedzeniem, a opcja rezygnacji z podróży często jest
już niezbędnym elementem umowy. Taki sposób działania (ad hoc) będzie
obowiązywał przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja ustabilizuje się na tyle,

aby można było ją określić mianem przewidywalnej. Chociaż do tego mo-
mentu jeszcze daleko, liczba państw znoszących restrykcje wjazdowe stale się
powiększa. Poniżej opis sytuacji w kilku destynacjach, będących interesującą
propozycją dla grup w okresie zimowo-wiosennym.

NOWY ŚWIAT: popularne kierunki

Co prawda bezpośrednie połączenie lotnicze Air Seychelles z Warszawy na
Seszele, które pierwotnie miało wystartować w połowie stycznia 2022 r., odło-
żono w czasie (najpewniej na lato), ale zainteresowanie wyjazdami w tamtym
kierunku i tak jest spore. Seszele są dostępne dla osób zaszczepionych i nie-
zaszczepionych. Aktualne przepisy wjazdowe wymagają wykonania testu PCR
(nie może być starszy niż 72 godziny) oraz rejestracji na dedykowanej stronie
internetowej. Do uzyskania kodu QR (stanowiącego „przepustkę” na Sesze-
le), poza wspomnianym negatywnym wynikiem testu, niezbędne jest posiada-
nie rezerwacji hotelowej i powrotnego biletu lotniczego.
Na miejscu, oprócz pięknej pogody, ciepłych wód Oceanu Indyjskiego i raj-
skich plaż, czeka sporo atrakcji, takich jak m.in.: wędkarstwo sportowe, że-

glarstwo, nurkowanie, snorkeling czy trekkingi. Jed-
ną z najbardziej popularnych form eksploracji Sesze-
li jest tzw. island hopping – tym bardziej, że główne
wyspy (Mahe, Praslin i La Digue) są niezwykle
dobrze skomunikowane (samoloty i promy). Będąc
na miejscu warto spróbować lokalnej, kreolskiej
kuchni (jej głównym daniem jest ośmiornica curry
z ryżem), street foodu, kupić owoce na straganach
czy podziwiać spektakularne zachody słońca, siedząc
na jednej z uroczych plaż (wszystkie są publiczne).
Seszele są jedną z tzw. destynacji marzeń (podob-

nie jak Malediwy, Mauritius czy Polinezja Francuska). Chociaż nie jest to
miejsce tanie, z pewnością każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Nocleg
w dobrze wyposażonym guest house przy wcześniejszej rezerwacji to wy-
datek rzędu 100-120 euro, obiad w restauracji kosztuje 10-20 euro, a prom
z Mahe na Praslin – 50 euro.
Oczywiście można też nocować w luksusowych, pięciogwiazdkowych ho-
telach (w jednym z nich Ian Fleming pisał kolejną część słynnej serii o agen-
cie 007), należących do lokalnych i światowych sieci. Na Seszelach są także
polskojęzyczni przewodnicy (www.rajskieseszele.pl), którzy pomogą w or-
ganizacji wycieczek, transferów i innych aktywności.

SESZELE

Po pierwszym etapie otwarcia (i lekkim fal-
starcie…) w lipcu br., Mauritius stał się
w końcu w pełni dostępny dla turystów.
Lecieć na tę wyspę mogą zarówno osoby
zaszczepione, jak i niezaszczepione (tych
drugich obowiązuje jednak 14-dniowa kwa-
rantanna w jednym z dedykowanych hoteli).
Niezbędne jest także posiadanie negatywne-
go wyniku testu PCR na obecność koronawirusa (nie starszego niż 72 godziny). Do tego należy wypełnić formularz lokalizacyjny oraz deklarację zdrowotną.
Po załatwieniu tych formalności, możemy cieszyć się atrakcjami, jakie ofertuje Mauritius. Pogoda na wyspie jest teraz idealna, a liczba wartych odwiedzenia miejsc
i atrakcji wystarczy na tygodniowy, a nawet dwutygodniowy pobyt. Szczególną popularnością cieszą się sporty wodne, wiele obiektów udostępnia sprzęt pływają-
cy w cenie pobytu. Ceny w porównaniu do Malediwów czy Seszeli są niższe, a sporo hoteli posiada ofertę all inclusive. Jeśli jednak ktoś pragnie spróbować auten-
tycznej kuchni kreolskiej i domowego rumu, powinien wybrać się do restauracji Escale Creole.
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O AUTORZE:

ROBERT SZULC – CEO i partner zarządzający w Boomerang/Veniti. Z branżą MICE związany od ponad 23 lat, wcześniej

pracował m.in. w radiu Wa-Ma i telewizji Polsat. Na swoim koncie ma ponad 2,3 tys. zrealizowanych projektów eventowych

i incentive dla międzynarodowych korporacji i polskich firm. Jego domeną jest tworzenie skutecznych mechanizmów budowania

relacji z marką przy wykorzystaniu marketingu doświadczeń. Podróżnik i autor bloga „Świat na raty – moja podróż dookoła

świata”, propagator idei odpowiedzialnego podróżowania, częsty gość w mediach.

Po bardzo długiej przerwie, od 8 listopada br., do USA mogą w końcu wjechać
osoby w pełni zaszczepione. Od 6 grudnia obowiązują tam jednak nieco
zmodyfikowane względem pierwotnych regulacje – test PCR trzeba wykonać
maksymalnie jeden dzień przed wylotem, konieczne jest też wypełnienie
specjalnej aplikacji ustalającej lokalizację podczas pobytu. Co więcej, do USA nie
zostaną wpuszczone osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni wróciły z terenów
najbardziej zagrożonych wariantem Omikron (południowa część Afryki). Liczba
połączeń lotniczych do amerykańskich miast co prawda nie wróciła jeszcze do
stanu z 2019 r., ale i tak jest ich już całkiem sporo (linie lotnicze prześcigają się
w promocjach, dzięki czemu można nabyć bilety w dobrych cenach).
Na miejscu większość atrakcji jest dostępna. Obowiązują pewne lokalne
obostrzenia, związane przede wszystkim z dozwoloną liczbą osób, które
mogą przebywać w poszczególnych obiektach (hotele, restauracje, miejsca
publiczne etc.) i używaniem maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i
środkach transportu. Ceny noclegów w hotelach, wynajęcia samochodu czy
biletów wstępu do popularnych atrakcji są niestety zauważalnie wyższe niż

przed pandemią. Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze nie wszystkie
miejsca i biznesy zostały ponownie otwarte, po drugie liczba turystów po
otwarciu granic znacznie się zwiększyła. Stany Zjednoczone to jednak nadal
atrakcyjny kierunek na incentive. Podróżujący mogą teraz wybierać między
świąteczno-noworoczną atmosferą Nowego Jorku a słonecznymi plażami
Florydy czy Kalifornii.

STANY ZJEDNOCZONE

To jeden z ulubionych kierunków naszych rodaków. Cypryjczycy lubią Polaków, o czym po raz kolejny
przekonałem się na targach IBTM w Barcelonie. Przedstawiciele Ministerstwa Turystyki, hoteli i tour
operatorów, choć sezon turystyczny uważają za udany, podkreślają, że o wynikach z 2019 r. mogą
pomarzyć. Ale na wyspie wszyscy gotowi są do obsługi turystów, powszechnie przestrzega się też
procedur sanitarnych. Nie zmieniły się za to: pogoda, atrakcje, smaki lokalnej kuchni i legendarna
cypryjska gościnność. Przełom roku to dobra okazja, aby Cypr odwiedzić – chociaż daleko do letnich
upałów, to ceny są bardzo przystępne, a pogoda zdecydowanie lepsza niż w Polsce.
Władze Cypru stworzyły cztery kategorie państw, z których mogą przyjeżdżać turyści (Polska znajduje

się obecnie w strefie czerwonej). Od 6 grudnia br. czasowo wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Mowa o obowiązkowych testach PCR
dla wszystkich osób powyżej 12 lat, wykonywanych po przybyciu na Cypr (na koszt pasażera). Dotyczy to także osób zaszczepionych i ozdrowieńców.
Konieczne jest też posiadanie kodu QR (Cyprus Flight Pass), który generuje się po wypełnieniu specjalnej aplikacji (nie wcześniej niż 48 godz. przed przylotem).

CYPR

KATAR
Gospodarz przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej wprowadził
szereg regulacji, które mają zapewnić bezpieczeństwo. W rozmowach z or-
ganizatorami spotkań czułem jednak nadzieję, że do czasu rozpoczęcia
FIFA World Cup Qatar 2022 (21 listopada 2022 r.) sytuacja pandemiczna zo-
stanie opanowana i turniej będzie mógł odbyć się bez przeszkód. Już w tej
chwili infrastruktura sportowa i hotelowa jest w większości przygotowana
na to wydarzenie. To element większej strategii kraju, który ma ambicję stać
się centrum sportowym świata. W Katarze do zobaczenia jest sporo – po-
twierdzeniem otwarcia kraju może być ponowne uruchomienie portu dla stat-
ków wycieczkowych. Nawet w pełni zaszczepieni turyści muszą jednak okazać
negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż 72 godziny).

Niezaszczepieni dodatkowo kierowani są na siedmiodniową kwarantannę.
Katar zachęca dobrymi cenami hoteli, pogodą oraz połączeniem arabskiej
tradycji z nowoczesnością.
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