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Uruchomienie przez PLL LOT bezpośrednich połączeń do Azerbej-
dżanu sprawiło, że kierunek ten znalazł się ostatnio w kręgu zainte-
resowania organizatorów MICE. Wielu z nich zgodnie podkreśla, iż
jednym z jego największych atutów jest właśnie efekt nowości – fakt,
że nie jest to znana destynacja wakacyjna i wypoczynkowa, którą wie-
lu potencjalnych gości miało już okazję odwiedzić i dobrze poznać.
A to buduje jej potencjał, jeżeli chodzi o turystykę biznesową.

RÓŻNORODNE ATRAKCJE
Tym bardziej, że Azerbejdżan ma sporo do zaoferowania. Na prowa-
dzenie wysuwa się oczywiście stolica – Baku. Tamtejsza starówka (bę-
dąca idealną scenerią do tworzenia gier miejskich), Ogniste Wieże,
czyli niekwestionowany symbol miasta, Highland Park, z którego
roztacza się panoramiczny widok na całą metropolię, do tego prome-
nada, Muzeum Dywanów i Heydar Aliyev Centre, to tylko niektóre
z najważniejszych atrakcji. Ale ciekawe programy można przygoto-
wać również w innych częściach kraju. Kaukaskie krajobrazy, mia-
steczka i wioski, w tym m.in. Qabala, Sheki, Kish, Lachicz, Gandża,
wodospad Jeddi Gozel, płonące wzgórze Yanar Dag czy wulkany błot-
ne w Parku Narodowym Qobustan na pewno na długo pozostaną

w pamięci. Na miejscu nie brakuje też dobrych hoteli, restauracji i ba-
rów, sektor hospitality – co szczególnie ważne z punktu widzenia klien-
tów MICE – utrzymany jest na wysokim poziomie. Na wyróżnienie
zasługuje lokalna kuchnia, która zachwyca każdego. Miejscowe spe-
cjały, takie jak m.in. pilaw, zupa piti, kutabi (naleśniki z mięsem lub
warzywami), kebab oraz gołąbki dolma przygotowywane są ze świe-
żych, sezonowych i naturalnych produktów, co daje im niepowtarzal-
ny smak. Popularnością cieszą się też ryby i kawior.

DOBRY SERWIS
W ostatnich latach w Azerbejdżanie coraz częściej goszczą duże
i spektakularne eventy, takie jak m.in. konkurs Eurowizji, Igrzyska
Europejskie, regularnie odbywa się tam Grand Prix Azerbejdżanu
Formuły 1 oraz szereg innych imprez sportowych, firmowych, kor-
poracyjnych i stowarzyszeniowych. Miejscowi organizatorzy i podwy-
konawcy, z których większość przetrwała pandemię, świadczą
profesjonalne usługi i są gotowi do realizacji nawet najbardziej skom-
plikowanych zleceń.

Tym na co trzeba zwrócić uwagę, przygotowując imprezy poza Ba-
ku, jest jednak dość długi czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi

THINK DESTINATION

POŁOŻONY MIĘDZY GÓRAMI KAUKAZU I MORZEM KASPIJSKIM AZERBEJDŻAN
ZACHWYCA NIE TYLKO SWOJĄ STOLICĄ, ALE TEŻ KRAJOBRAZEM PROWINCJI,

BOGACTWEM NATURY, ZABYTKAMI, KULTURĄ I KUCHNIĄ.
CZY STANIE SIĘ WDZIĘCZNYM KIERUNKIEM DLA GRUP MICE?

AZERBEJDŻAN
CZEKA NA GOŚCI MICE
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destynacjami i atrakcjami turystycznymi. Warto zatem zaplanować
podróż w taki sposób, aby po drodze wpleść kilka pomniejszych
atrakcji, które sprawią, że droga nie będzie monotonna i męcząca.
Dobrze również nie planować wszystkich noclegów w stolicy, tak że-
by nie trzeba było do niej wracać tego samego dnia. Niezłym pomy-
słem – szczególnie dla reprezentantów młodszych pokoleń – będzie
za to wykorzystanie postsowieckiej historii tego kraju (m.in. przejaz-
dy Ładami czy programy „śladami ZSRR”).

HUB KONFERENCYJNY
Poza incentive Azerbejdżan wydaje się całkiem ciekawą propozycją
dla organizatorów konferencji, kongresów i szkoleń – zarówno we-
wnętrznych, jak i międzynarodowych. Kraj ma zresztą ambicje, aby
pozycjonować się właśnie jako destynacja na tego typu imprezy,
a miejscowe biura promocji systematycznie nawiązują nowe kontak-
ty biznesowe ze stowarzyszeniami z całego świata (lokalna branża jest
też reprezentowana m.in. w branżowym stowarzyszeniu ICCA).
Przemawia za tym co najmniej kilka argumentów. Po pierwsze do-
godne położenie geograficzne, pomiędzy Wschodem, a Zachodem

oraz rozwinięta siatka połączeń lotniczych, co sprawia, że stosunko-
wo łatwo i szybko można się tam dostać. Po drugie, w przeciągu ostat-
nich lat Azerbejdżan zainwestował olbrzymie środki w rozwój
infrastruktury hotelowej i konferencyjnej. W stolicy powstało nowo-
czesne i designerskie Baku Convention Centre, największe centrum
konferencyjne w regionie (może przyjąć do 3,5 tys. osób, a w połącze-
niu z przestrzenią wystawienniczą, nawet do 6 tys. gości). Zaraz obok

Z jakich krajów przyjeżdża do Azerbejdżanu najwięcej grup
MICE? Jakiego rodzaju imprezy organizowane są tam najczęściej?
Staramy się pozycjonować jako destynacja konferencyjna, mamy ku temu
wszelkie atrybuty – od dogodnego położenia i dostępności komunikacyj-
nej, po świetną infrastrukturę. Konferencje i kongresy można zresztą ła-
two łączyć z aktywnościami incentive, które są dodatkową atrakcją dla
odwiedzających nas delegatów. Tak właśnie robimy. Ciężko jednak wska-
zać dokładne proporcje pomiędzy konferencjami a pobytami incentive
czy innymi eventami. Pamiętajmy, że duże spotkania planowane są zazwy-
czaj z kilkuletnim wyprzedzeniem. Obecnie przyciągamy więc imprezy,
które odbędą się pod koniec 2023 roku, jak chociażby International Astro-
nautical Congress, w którym weźmie udział ok. 6 tys. osób, ale i w kolej-
nych latach, czego przykładem może być wiele wydarzeń medycznych.
Z kolei mniejsze realizacje, takie jak incentive, pojawiają się z reguły
„na bieżąco”, ostatnio spływa ich całkiem sporo. Najwięcej klientów fir-
mowych i grup MICE przyjeżdża do nas z Turcji, Izraela, Indii i krajów Za-
toki Perskiej. Do niedawna ważnym rynkiem była też Rosja, ale
z wiadomych powodów teraz się to zmieniło.

A co z gośćmi z Polski? Czy uruchomienie przez PLL LOT bezpo-
średnich połączeń pomiędzy Warszawą a Baku może wpłynąć
na popularyzację tego kierunku w naszym kraju?
Pandemia dała nam czas na przemyślenia dotyczące naszej destynacji,

sposobu jej promocji, tego na jakich rynkach zamierzamy skupiać swoje
działania. Jeżeli chodzi o Polskę, do tej pory największą przeszkodą był
właśnie brak bezpośrednich połączeń lotniczych do Waszego kraju.

Na szczęście za sprawą PLL LOT się to zmieniło. To dla nas bardzo do-
bra informacja. Po pierwsze dlatego, że zyskujemy lepszy dostęp do pol-
skich klientów, ale również, dzięki dogodnym przesiadkom w Warszawie
i rozbudowanej siatce połączeń LOT-u, do innych europejskich rynków.
Polska jest dla nas bardzo ważna – ze względu na swój potencjał, dużą po-
pulację, chęć Polaków do podróżowania oraz fakt, że jesteśmy tam nową,
nieznaną przez wielu destynacją. Dlatego spotykamy się z partnerami, bie-
rzemy udział w różnych projektach, słowem promujemy i będziemy pro-
mować Azerbejdżan w Polsce. Do tej pory gościliśmy kilka grup incentive
z Waszego kraju, ich feedback był bardzo dobry.

Azerbejdżan to nie tylko Baku… co jesteście w stanie zaoferować
grupom MICE poza stolicą?
Bardzo wiele atrakcji. Dużą popularnością cieszy się m.in. Qabala, w pół-
nocno-zachodniej części kraju (ok. 3 godz. jazdy od Baku). To górzysty
teren pełen lasów i jezior, świetne miejsce dla lubiących aktywności
na łonie natury. Destynacja oferuje też sporo dobrych hoteli, a nawet
centrum konferencyjne. Nieco dalej znajduje się miasteczko Sheki, z za-
chwycającym Pałacem Chanów Szekijskich i uroczą starówką.

Nie sposób nie wspomnieć o Gandży, drugim co do wielkości mie-
ście w Azerbejdżanie czy wpisanym na listę światowego dziedzictwa
UNESCO Parku Narodowym Gobustan (Qobustan), pełnym naskal-
nych malowideł i petroglifów oraz słynnych wulkanów błotnych.

POLSKA TO DLA NAS WAŻNY RYNEK

BAHRUZ ASGAROV
deputy chief executive officer,
Azerbaijan Tourism Board

DO AZERBEJDŻANU Z PLL LOT
Z końcem maja Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) uruchomiły
regularne, bezpośrednie połączenia pomiędzy Warszawą a Baku. Loty do
stolicy Azerbejdżanu wykonywane są we wtorki, środy, piątki i soboty,
natomiast rejsy powrotne do Warszawy w środy, czwartki, soboty
i niedziele. Trasę obsługują samoloty Boeing 737-800 oraz Boeing 737 MAX 8,
a cała podróż trwa ok. 4 godz.

Warszawa (WAW) – Baku (GYD)
Wtorek, piątek
– 23:00 – 5:10 (+2h)
Środa, sobota
– 20:35 – 2:45 (+2h)

Baku (GYD) – Warszawa (WAW)
Środa, sobota
– 6:10 – 8:40 (-2h)
Czwartek, niedziela
– 3:45 – 6:15 (-2h)
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znajduje się słynne centrum kulturalne Heydar Aliyev Center, w któ-
rym również mogą być organizowane eventy (w przypadku najwięk-
szych imprez infrastruktura obu tych budynków jest ze sobą łączona).
Ofertę uzupełnia m.in. Baku Expo Center, hala widowiskowo-spor-
towa Baku Crystal Hall (wybudowana na potrzeby konkursu Eurowi-
zji w 2012 roku) i szereg mniejszych unique venues.

Pojawiło się też sporo nowych, pięcio- i czterogwiazdkowych hote-
li (w tym należących do największych światowych sieci oraz obiektów
butikowych), wyposażonych w niezbędne zaplecze konferencyjne
i eventowe. Poprawiły się poza tym drogi, dostępność i oferta atrak-
cji turystycznych.

Dlatego przygotowanie konferencji w Baku daje możliwość łatwej
organizacji programu towarzyszącego w samym mieście i jego naj-

bliższych okolicach. A tym samym pozwala uatrakcyjnić nawet krót-
ki pobyt, bez konieczności odbywania stosunkowo długich transfe-
rów do pozostałych regionów kraju. Szczególnie, że sama stolica,
a przynajmniej jej centrum, jest bardzo zwarta i kompleksowa, a prze-
mieszczanie się po niej – nawet pieszo – nie stanowi najmniejszego
problemu. Oczywiście – co podkreślają przedstawiciele biur PCO
– kluczową rolę w organizacji konferencji w tej, a nie innej destyna-
cji odgrywają ceny biletów lotniczych, które muszą korespondować
z budżetami zleceniodawców (dobry program na miejscu nie wystar-
czy). W zależności od sezonu bywają one jednak atrakcyjne, ciekawe
oferty przygotowywane są poza tym dla klientów grupowych.

� Michał Kalarus

Jakim grupom poleciłaby Pani Azerbejdżan jako destynację na wy-
jazd MICE?
Azerbejdżan to bardzo ciekawa destynacja, mam wrażenie, że każdy
znajdzie tam coś dla siebie. Na korzyść na pewno przemawia też efekt
nowości. Przed pandemią obsługiwaliśmy tam co prawda kilka polskich
grup, ale nie było ich dużo. W dużej mierze przez brak bezpośrednich po-
łączeń lotniczych. Przesiadki – przeważnie w Stambule lub w Kijowie
– znacznie wydłużały podróż. Obecnie, trwające zaledwie 4 godz. połą-
czenie realizowane przez PLL LOT pomiędzy Baku a Warszawą rozwią-
zuje ten problem.

Prawdą jest, że Polscy klienci dość dobrze znają Kaukaz za sprawą cie-
szącej się popularnością Gruzji. Pamiętajmy jednak, że Azerbejdżan to
zupełnie inna historia, mentalność, klimat. Warto odkryć kulturę tego
kraju – orientalną, ale jednocześnie pełną wpływów postsowieckich. Mi-
mo tego destynacja uważana jest za futurystyczną, przez co przypadnie
do gustu wszystkim interesującym się nowoczesną architekturą. Pełne
ciekawych „budynków przyszłości” Baku, pokazuje jak mają szansę roz-
wijać się nasze miasta. Z drugiej strony w stolicy znajdziemy wspaniałą
starówkę, z wieloma budynkami zaprojektowanymi przez polskich ar-
chitektów. Polski wkład w kulturowy i gospodarczy rozwój Azerbejdża-
nu jest ogromny. Mam na myśli dziedzictwo architektoniczne, ale też
Waszych rodaków związanych z górnictwem naftowym. Dobrym po-
mysłem wydaje się wykorzystanie tych akcentów podczas tworzenia
programów dla grup.

Destynacja słynie poza tym z eventów sportowych, które mogą stano-
wić świetne uzupełnienie realizowanych tam projektów. Flagową impre-

zą jest Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1, rozgrywane na ulicznym to-
rze w Baku, ale propozycji znajdzie się znacznie więcej. To również dobry
kierunek dla wszystkich przedsiębiorstw związanych z branżami energe-
tycznymi czy technologicznymi. Ze względu na możliwość wymiany wie-
dzy, nawiązywania kontaktów i współpracy z lokalnymi partnerami.

Wspomniała Pani o Gruzji… czy ma sens przygotowanie progra-
mów łączących wizyty w tych obu krajach?
Wszystko zależy od długości pobytu danej grupy w naszym regionie. Je-
żeli istnieje taka potrzeba, oczywiście organizujemy takie programy. Cie-
kawe są na przykład wyjazdy łączące wizytę w dwóch stolicach – Baku
i Tbilisi. To zupełnie inne miasta, o całkowicie odmiennym charakterze,
co sprawia, że podróż staje się jeszcze bardziej różnorodna. Dla klientów,
którzy planują spędzić na miejscu jedynie 2-3 noce, rekomendowałabym
jednak skupienie się na jednym mieście i jego okolicach, a w przypadku 4-
5 nocy na jednym kraju. Tak, aby zaproszeni przez nas goście mieli okazję
lepiej go poznać i aby nie byli zbyt zmęczeni.

O czym jeszcze powinni pamiętać klienci chcący zorganizować wy-
jazd MICE do Azerbejdżanu? Na co muszą zwrócić szczególną
uwagę?
Po pierwsze, aby właściwie przedstawić i zareklamować ten kraj swoim
klientom. Jako miejsce wciąż egzotyczne, zupełnie inne niż pozostałe de-
stynacje w regionie, będące w stanie zaoferować unikalne atrakcje.

Po drugie, warto zadbać o właściwego partnera do współpracy na miej-
scu. Firmę sprawdzoną, specjalizującą się w tym kierunku. Jak w przypad-
ku projektów prowadzonych w każdym innym miejscu na świecie,
pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów i rozczarowań, a przy okazji
stworzyć najbardziej optymalny i ciekawy program.

W AZERBEJDŻANIE KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

IRMA KODUA
założycielka i dyrektor zarządzająca,
Grata DMC
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