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MICE

Rajskie plaże, morze, bujna przyroda, boga-
te dziedzictwo kulturowe, w tym liczne zabyt-
ki z czasów kolonialnych i wiktoriańskich,
a także wspaniała kuchnia, pola golfowe
i piękna pogoda przez cały rok – to tylko nie-
które z atrakcji, jakie oferuje ten karaibski
kraj. Otoczona Morzem Karaibskim od po-
łudnia i Oceanem Atlantyckim od północy,
Republika Dominikańska przyciąga grupy
MICE praktycznie każdego typu. Bez wzglę-
du na wielkość i cel wizyty, każda znajdzie
tam coś dla siebie.

SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM
Klienci biznesowi słyną z niemałych wy-

magań stawianych destynacjom rozważanym
jako potencjalne miejsca, w których mogą
być organizowane zlecane przez nich eventy.
Jedną z podstawowych kwestii jest zakwate-
rowanie – konkretnie liczba cztero- i pięcio-
gwiazdkowych hoteli, oferujących najwyższą
jakość usług. Oprócz znanych na całym świe-
cie obiektów należących do międzynarodo-
wych sieci (Accor, Crowne Plaza, Hard Rock

Hotels, Hilton etc.) na Dominikanie znajdu-
je się cała masa luksusowych hoteli butiko-
wych, dzięki którym zleceniodawcy mogą
zaskoczyć swoich gości niepowtarzalnym kli-
matem i atmosferą. Uzupełnieniem oferty są
centra kongresowe – o dużej pojemności
(do kilku tysięcy osób), wyposażone w profe-
sjonalny sprzęt i rozwiązania multimedialne.
Nie brakuje też tzw. oryginalnych venues
na nieco mniejsze imprezy (m.in. teatry, mu-
zea, place, zabytkowe budynki). Od strony
organizacyjnej, do dyspozycji zagranicznych
klientów i agencji pozostaje masa miejsco-
wych biur DMC służących wiedzą i do-
świadczeniem w przygotowaniu praktycznie
każdego rodzaju eventów. Nie bez znaczenia
jest również łatwość dojazdu. Za sprawą uru-
chamianych z roku na rok nowych, regular-
nych połączeń lotniczych z coraz większej
liczby destynacji na całym świecie, a także co-
raz popularniejszych czarterów, dolot na Do-
minikanę nie stanowi już dzisiaj większego
problemu – na wyspie znajduje się aż osiem
międzynarodowych portów lotniczych.

BOGATA OFERTA
Dominikana, mimo że niezbyt duża, to bar-

dzoróżnorodnykraj–każdy jej region jestwy-
jątkowy i odznacza się czymś szczególnym.
Dla organizatorów dużych wydarzeń, dla ty-
siąca iwięcejuczestników,godnepoleceniabę-
dą okolice Punta Cana lub stolica kraju
– Santo Domingo (dzielnica kolonialna mia-
sta została wpisana na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO). Wschodnie wybrzeże,
znane przede wszystkim z szerokich, białych

plaż oraz turkusowej i wyjątkowo spokojnej
wody, oferuje ponad 40 tys. pokoi hotelowych
(w całym kraju jest ich ok. 73 tys.). Większość
obiektów posiada też bogate zaplecze konfe-
rencyjno-kongresowe. Z tego powodu zakwa-
terowanie nawet największych grup, jak
również przygotowanie dla nich różnego ro-
dzaju eventów nie będzie kłopotliwe. Nieco
bardziej kameralnie jest na północy, konkret-
nie w okolicach Puerto Plata. Miejscowość
znajduje się u podnóża porośniętych egzotycz-
ną roślinnością gór, a całą okolicę uznaje się
za idealną dla miłośników aktywnego spędza-
nia czasu wolnego (m.in nurkowanie, kitebo-
arding, windsurfing). Nic więc dziwnego,
że sport wplatany jest też w programy przyby-
wających tam grup MICE. Coraz częściej
zleceniodawcy decydują się również na zapro-
ponowanie swoim gościom aktywności zwią-
zanych z golfem. Republika Dominikańska
już po raz czwarty została wybrana jako
„Najlepsza golfowa destynacja Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów” (tytuł przyznało Między-
narodowe Stowarzyszenie Golfowe). W kraju
znajduje się 28 pól golfowych, z czego 86 doł-
ków oferuje widok na karaibski krajobraz,
a 39 na Ocean Atlantycki. W tym aspekcie
na szczególną uwagę zasługuje południowo-
-wschodniaczęśćwybrzeża (okoliceLaRoma-
na) – zlokalizowane są tam słynne pola
golfowe Teeth of the Dog oraz Dye Fore (oba
należą do World Golf Hall of Fame). Małe
spotkania, głównie dla kilkudziesięcioosobo-
wych grup incentive, warto przygotować
w mniej odkrytych rejonach. Chodzi m.in.
o zatokę i półwysep Samaná (w okresie

od grudnia do marca można zobaczyć tam
humbaki), tereny górskie pomiędzy miejsco-
wościami Jarabacoa i Constanza czy region
Barahona. – Republika Dominikańska ma
wszystko czego potrzeba, by przyciągać grupy
MICE – od oszałamiających białych plaż, roz-
ciągających się na długości ponad 600 km,
poprzez majestatyczne góry porośnięte bujny-
mi lasami, historyczne budowle, dziedzictwo
kulturowe, na pysznej kuchni, najlepszych
na świecie rumach i cygarach kończąc. To
sprawia, że każde organizowane u nas wyda-
rzenie bez wątpienia będzie wyjątkowe – bez
względu na to czy weźmie w nim udział
50 czy 5 tys. osób – powiedział Francisco Ja-
vier García, minister turystyki Dominikany.

ATRAKCJE DLA MICE
Tak urozmaicona oferta daje szerokie możli-

wości przygotowania programów atrakcji
dodatkowych dla grup MICE. Chętnie wybie-
ranymi przez zleceniodawców (poza wspo-
mnianym już golfem) są wszelkie aktywności
sportowe, niejednokrotnie o zabarwieniu
team buildingowym. W grę wchodzą m.in.
rejsy na łodziach i katamaranach, lekcje nur-
kowania (w tym odwiedzanie zatopionych
wraków), snorkelling, wyścigi na motorów-
kach, kitesurfing, pływanie z rekinami (w Ma-
rinarium Marine Park & Aquarium), ale też
przejazdy w jeepach z napędem 4x4, w tereno-
wych ciężarówkach, na quadach, zjazdy na
linie z wodospadów czy trekking. Ciekawym
pomysłem jest skorzystanie z gry scenariuszo-
wej (głównie w Santo Domingo). Ze względu
na urzekające krajobrazy i typowo karaibski

klimat niemalże żelazny punkt każdego wy-
jazdu stanowi również zorganizowanie eventu
na plaży – czy to uroczystego obiadu połączo-
nego z programem artystycznym, prezentują-
cym dorobek miejscowej kultury, wydarzenia
tematycznego (np. wieczór piratów lub poszu-
kiwaczy skarbów) czy też imprezy tanecznej
zDJ-em(rozpoczynającej sięozachodzie słoń-
ca i trwającej do późnych godzin nocnych).
Na turystów odwiedzających Dominikanę
czeka poza tym mnóstwo barów, klubów i re-
stauracji serwujących znakomite specjały lo-
kalnej kuchni. Najlepszym dowodem jest
fakt, że Santo Domingo po raz drugi z rzędu
wywalczyło przyznawany przez Iberoamery-
kańską Akademię Gastronomiczną (AIBG)
tytuł „Gastronomicznej stolicy Karaibów”.
Wtamtejszejkuchniwidocznesąwpływykul-
tur europejskiej, amerykańskiej, indiańskiej
i afrykańskiej. Popularnością cieszą się różne
rodzaje przypraw, takich jak kolendra, ají (ga-
tunek papryczek chilli) czy oregano, które
sprawiają, że jedzenie nabiera niepowtarzalne-
go smaku. Do miejscowych specjalności nale-
ży m.in. sancocho (zupa z siedmiu rodzajów
mięsa), pescado al coco (ryba w sosie kokoso-
wym), mangú (bananowa kasza z jajkiem,
smażoną kiełbasą i cebulą) czy la bandera
(mięso z kurczaka lub wołowina z ryżem i fa-
solą). Kraj słynie też z tropikalnych owoców
(papaja, marakuja, mango, ananas), wytwarza-
na jest tam również kawa, kakao, rum i cyga-
ra.Wycieczkidomiejsc,wktórychsąproduko-
wane, połączone z degustacją, to kolejna cie-
kawa propozycja spędzenia czasu na wyspie.

� Michał Kalarus

DOMINIKANA TO JEDEN Z BARDZIEJ ZNANYCH KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH NA ŚWIECIE
– NIE TYLKO JEŻELI CHODZI O PRZYJAZDY GOŚCI INDYWIDUALNYCH, ALE TAKŻE MICE. MOCNĄ

POZYCJĘ W SEGMENCIE BRANŻY SPOTKAŃ ZAWDZIĘCZA SZEROKIM MOŻLIWOŚCIOM
PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW DLA GRUP ORAZ DOSKONAŁEJ INFRASTRUKTURZE.

DOMINIKANA – LIDER
W REGIONIE KARAIBÓW

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA

Waluta: peso dominikańskie (DOP), 1 DOP = 0,076 PLN

Język: hiszpański, w regionach turystycznych także angielski

Jak dojechać: samolotem, najczęściej z przesiadką w jednym
z miast europejskich (m.in. Air France, XL Airways, Iberia,
British Airways, Air Europa, Eurowings). Możliwe są także loty
przez USA i Kanadę (należy pamiętać o wizie amerykańskiej
lub Elektronicznej Autoryzacji Podróży – eTA – do Kanady).
W sezonie realizowane są również połączenia czarterowe
bezpośrednio z Polski. Do innych krajów w regionie łatwo
dostać się z Dominikany m.in. na pokładzie linii Air Caraïbes
i Air Antilles.Fo
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O promocji Dominikany, jej atutach oraz zmieniających się preferencjach turystów
z Leilą Boasier Budecker, dyrektor Narodowego Urzędu Turystyki Republiki Domi-
nikańskiej na Polskę, Czechy i Europę Wschodnią rozmawia Michał Kalarus.

Kieruje Pani pracą Narodowego Urzędu Turystycznego Republiki Dominikańskiej
na Europę Środkową i Wschodnią. Jakie konkretnie działania Państwo podejmują?
Jak duży nacisk kładziony jest na branżę MICE?
Nasze przedstawicielstwo zostało otwarte już 10 lat temu, w 2009 r. Jego siedziba mieści się
w Pradze, ale zasięgiem obejmujemy nie tylko rynek czeski, ale też słowacki, polski, węgier-
ski, bułgarski, rumuński i krajów bałtyckich. Jako centrala prowadzimy wiele działań, plany
marketingowe są rozbudowane. Promujemy Dominikanę na targach i festiwalach podróżni-
czych, tworzymy kampanie reklamowe, organizujemy festyny, warsztaty dla pracowników
biur podróży, dziennikarzy, przygotowujemy podróże prasowe i wyjazdy studyjne, korzysta-
my z mediów społecznościowych. To oczywiście tylko niektóre przykłady. Staramy się w ten
sposób ukazać potencjał Dominikany, uświadomić turystom jak rozbudowana i atrakcyjna
jest nasza oferta. Poza plażami i urlopami allinclusive Narodowy Urząd Turystyki skupia się
na promocji zabytków UNESCO, miejscowej kuchni i imprez kulturalnych takich jak karna-
wał czy festiwale muzyczne. W tych wszystkich działaniach bardzo istotną rolę odgrywa oczy-
wiście branża MICE. Coraz częściej prowadzimy prezentacje dla meeting plannerów oraz
organizatorów wyjazdów biznesowych mające przybliżyć ofertę w sektorze turystyki bizne-
sowej. Pokazujemy infrastrukturę, podpowiadamy jakie aktywności dla grup warto zamie-
ścić w programach, przygotowujemy niezbędne materiały i publikacje. Do niedawna nasze
kampanie podzielone były na kilka części. Realizowano je na poziomie krajowym i lokalnym
– w Stanach Zjednoczonych i na rynkach europejskich. Teraz jest inaczej – wszystko zostało
zintegrowane globalnie. W praktyce oznacza to, że na wszystkich rynkach, w tym także w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej prowadzimy podobne działania, ukazujące Dominikanę jako
idealną destynację zarówno dla turystów indywidualnych, jak i biznesowych.

Jest Pani zadowolona z efektów tej pracy?
Jak najbardziej. Dominikana to popularna destynacja, z roku na rok przyciągająca coraz wię-
cej turystów. Zgodnie z danymi Banku Centralnego Republiki Dominikańskiej (Banco Central)
od stycznia do grudnia 2018 r. nasz kraj odwiedziło w sumie ponad 7,2 mln osób, czyli o 5,7
proc. więcej niż w 2017 r. Teraz jest jeszcze lepiej. Według badań Ministerstwa Turystyki
w pierwszym trymestrze bieżącego roku ilość przyjazdów wzrosła aż o 37,2 proc. w po-
równaniu z analogicznym okresem w 2018 r. Głównie są to goście z Ameryki Północnej (61,6
proc.), ale także z Europy (23,1 proc.) czy Ameryki Południowej (11,8 proc.) i Środkowej
(3,2 proc.). Co istotne, systematycznie rośnie też zainteresowanie Dominikaną wśród Pola-
ków – w zeszłym roku 40 tys. Waszych rodaków zdecydowało się do nas przyjechać, co sta-
nowi wzrost o 12 proc. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników. W przeciągu 2018 r. przez cały
czas pracowaliśmy nad zwiększeniem liczby turystów odwiedzających Republikę Dominikań-
ską. Dzięki wsparciu naszych sojuszników z branży turystycznej, którzy zdecydowali się na in-
westycje i wierzyli w potencjał dominikańskiego rynku, dzisiaj możemy cieszyć się z sukcesów.

Jak wygląda infrastruktura transportowa, ale też hotelowa i konferencyjna na Do-
minikanie?
Nigdy nie było z tym poważnych problemów, ale w ciągu ostatnich 10 lat odnotowujemy dal-
sze, pozytywne zmiany w tym zakresie. Otwierane są kolejne połączenia lotnicze, przez co

łatwiej się do nas dostać nawet z najdalszych zakątków świata. Prze-
prowadzono poza tym szereg inwestycji drogowych, budowane są
też wysokiej klasy hotele, wyposażone w zaplecze konferencyjne.
Poprawiła się jakość oferowanych usług – mam na myśli zarówno
serwis, jak i wprowadzanie zupełnie nowych produktów turystycz-
nych. To ważne, ponieważ turyści, w tym goście MICE, zmieniają
swoje preferencje. Coraz częściej wybierają destynacje oferujące
„niestandardowe” przeżycia. Nie są już tak bardzo zainteresowani
usługami all inclusive, ale chcą doświadczyć czegoś niezwykłego, po-
znać prawdziwe oblicze miejsca, w którym się znajdują. Zamiast opa-
lania na plaży wolą zatem popływać z delfinami, podziwiać wieloryby,
rafę koralową, pomóc lokalnej społeczności, wziąć udział w karnawa-
le, wycieczce degustacyjnej miejscowych produktów, takich jak rum,
kawa, kakao, cygara etc. Musimy się do tego dostosować. Jeszcze 10
lat temu nasza strategia opierała się głównie na promocji słońca, pla-
ży i morza. Dzisiaj jest inaczej, pokazujemy rzeczy niestandardowe,
oryginalne, dostarczamy wspomnień. To wszystko wpisuje się zresz-
tą w długoterminowy plan dominikańskiego rządu, który dąży do te-
go, aby nasz kraj odwiedzało każdego roku co najmniej 10 mln
turystów. Taki efekt można osiągnąć nie tylko prowadząc działania
marketingowe, ale właśnie poprzez rozwój infrastruktury i rozbu-
dowywanie oferty.

Niedawno Dominikana otrzymała nagrodę PriceTravel Tro-
phy za „Najlepszą destynację Ameryki Łacińskiej”. To wyróż-
niający się kierunek. Jakie są jej najważniejsze atuty? Dlaczego
turyści biznesowi powinni wybrać akurat ten kraj?
Najlepiej obrazuje to nasz slogan „pełna wrażeń” oraz angielski „Has
It All”. Rzeczywiście mamy wszystko – piękne plaże, morze, góry,
egzotyczną faunę i florę, wyjątkową historię, kulturę, gastronomię.
Każda część kraju jest magiczna, ma swój urok. Do tego Dominikań-
czycy są ciepłymi i gościnnymi ludźmi, przez co turyści mogą się u nas
czuć bezpiecznie. To na Dominikanie znajdują się najstarsze zabytki
Nowego Świata, położona w Santo Domingo dzielnica kolonial-
na wpisana jest na listę UNESCO. To wszystko zdecydowanie wyróż-
nia nas na tle innych destynacji w regionie. Nie bez znaczenia
pozostają też atrakcyjne ceny i ich dobre przełożenie na jakość świad-
czonych usług.

PRZYCIĄGAMY
CORAZ WIĘCEJ
TURYSTÓW
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