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W BARAHONIE POWSTAŁ PROJEKT „EKOSZLAKU“
Barahona to stosunkowo nieodkryty region kraju na południowo-zachodnim wybrzeżu, który skrywa przepiękna
bujną przyrodę. Management destynacji Barahona zaczął rozwijać projekt o nazwie „Ekoszlaki“, którego celem jest
wsparcie ekoturystyki wraz z dbałością źródła naturalne i pamiętając o włączeniu do projektu społeczności
miejscowych.

Management destynacji Barahona stworzył cztery ekoturystyczne szlaki. W prowincji Ciénaga to dziewicza Cueva
Virgen i Gardło Diabła, w Polo powstała Ścieżka Kawy, a w Paraíso trasa rowerowa Cachote-Platón.
Projekt finansowany jest przez Międzyamerykański Bank Rozwoju i skierowany jest przede wszystkim do turystów
z Francji i Niemiec. Głównym celem jest zaprezentowanie Barahony jako miejsca z piękną dziewiczą przyrodą, a
jednocześnie polepszenie warunków życia lokalnych mieszkańców i pobudzenie gospodarki w prowincji.
Do projektu włączono wolontariuszy i miejscową społeczność, a także certyfikowanych przewodników. Specjalne
grupy robocze koordynują współpracę pod patronatem miejscowych władz. Raz w miesiącu odbywają się spotkania,
na których oceniany jest postęp pracy – oznakowanie i trudność szlaków, management i utrzymanie tras, czytelność
napisów i czystość.

TURNIEJ GOLFOWY GOLF TRAVEL EXCHANGE 2015
W dniach 5-10.09.2015 odbędzie się kolejna edycja popularnego
turnieju golfowego „GOLF TRAVEL EXCHANGE“.
Mistrzostwa mają miejsce w luksusowym golfowym kurorcie Casa
de Campo niedaleko miasta La Romana na polu golfowym Dye
Fore. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Golfa w Republice
Dominikańskiej FEDOGOLF. Podobnie jak w ubiegłych latach, także
w tym roku częścią programu towarzyszącego będą seminaria i
warsztaty.
Turniej golfowy najpierw odbędzie się w Casa de Campo, skąd przesunie się na wybrzeże wschodnie do regionu
Bávaro-Punta Cana. W turnieju wezmą udział przedstawiciele prestiżowych golfowych mediów (np. Golf Channel) i
przedstawiciele Stowarzyszenia Instruktorów Golfa (PGA). Więcej informacji na: http://www.drgolftravel.com/

KARNAWAŁOWE ŚWIĘTOWANIE POTRWA AŻ DO POŁOWY MARCA
Karnawałowe świętowanie, które stanowi nieodłączna część dziedzictwa
kulturowego Republiki Dominikańskiej, przyciągają co roku nawet milion
turystów.
Najbardziej znany karnawał odbywa się w La Vega w górskim regionie Cibao.
Zagraniczni turyści biorą udział w świętowaniu przede wszystkim w Puerto Plata i
Punta Cana. Karnawał ma miejsce w lutym, wyjątkiem jest Punta Cana, gdzie
obchodzony jest w marcu.
Początki karnawału sięgają czasów kolonialnych ok. 1520 r. Najbardziej znanymi
postaciami karnawału są Kulawe Diabły (diablos cojuelos), które w swoich
kostiumach, pokrytych mnóstwem lusterek, grzechotek i dzwonków, z twarzą
zakryta przez groźne maski z długimi rogami i wyszczerzonymi zębami, parodiują
próżnych średniowiecznych szlachciców. Zgodnie z legendą diabeł w piekle na tyle
prowokował swoim zachowaniem Lucyfera, że ten za karę skazał go na wygnanie.
Kiedy wylądował na ziemi, zranił sobie nogę i od tego czasu kuleje. Kulawe Diabły tańczą i spacerują bezpośrednio na
ulicach i bawią przechodniów. Niosą także miechy, nazywane vejigas, które odganiają złe duchy.
La Vega
Karnawał w v La Vega obchodzony jest w każdą niedzielę lutego bezpośrednio na ulicach miasta. Częścią święta jest
korowanie króla Momo i wybór królowej piękności. Kulawe Diabły (Diablo Cojuelo) to centralne postacie obchodów i
całego karnawału. Artyści zaczynają przygotowywać kostiumy już kilka miesięcy wcześniej, wykorzystują do tego
przeróżne materiały np. pióra, malowanie dynie czy liście bananowca. Na podziw zasługuje praca tancerzy, którzy w
maskach i ważących 10kg kostiumach przechadzają się na słońcu w temperaturze ok. 30 °C.
Santiago
Karnawałowe obchody odbywają się w każdą niedzielę
lutego niedaleko pomnika
Bohaterów Odnowicieli.
Głównymi postaciami w Santiago są „Wieprze“ i tzw.
„Pepines“.
Puerto Plata
Karnawałowe świętowanie w Puerto Plata w tym roku
odbywa się pod hasłem „Międzynarodowe Przeżycie“.
Głównymi postaciami są Taimáscaros w kostiumach
ozdobionych muszlami, które wydają charakterystyczny
dźwięk. Używane są także maski nazywane „cemi“, należące do bogów tubylczych mieszkańców wyspy Indian Taínos.
W tym roku karnawał odbywa się pod patronatem Ministra Turystyki Francisca Javiera Garcí jako podziękowanie za
wsparcie rozwoju regionu północnego.
Punta Cana
Karnawał w Punta Cana zaczął być obchodzony dość
niedawno, konkretnie w 2008 r., w związku z coraz większa
popularnością regionu. Przegląd będzie miał w tym roku w
sobotę 7.03 na bulwarze 1. Listopada w wiosce Punta Cana,
wezmą w nim udział parady przebierańców z Republiki
Dominikańskiej i z zagranicy.
Santo Domingo
Kulminacją karnawału w stolicy Santo Doimngo jest impreza
finałowa. Unia Iberoamerykańskich Metropolii (UCCI) oznaczyła Santo Domingo za „stolicę karnawału 2014-2015“. W
czasie przeglądu uczestnicy będą mogli zobaczyć te najlepsze i najbardziej kreatywne maski z poszczególnych
prowincji. Można zobaczyć np. maski i arabskie kostiumy „Califé“ czy „Alibaby“.

OTWARCIE KUBY NIE BĘDZIE MIAŁO NEGATYWNEGO WPŁYWU NA RUCH TURYSTYCZNY W
REPUBLICE DOMINIKAŃSKIEJ
Otwarcie Kuby nie będzie miało negatywnego wpływu na ruch turystyczny
w Republice Dominikańskiej, powiedział dominikański Minister Turystyki
Francisco Javier García na międzynarodowych targach ruchu turystycznego
FITUR 2015 w hiszpańskim Madrycie.
„Zarówno dla naszej destynacji, jak i dla okolicznych karaibskich krajów,
szczególnie ważne jest polepszanie statystyk przyjazdów tak, żeby stworzyć
z regionu Karaibów multidestynację. W kwestiach ruchu turystycznego
Republika Dominikańska nigdy nie zachowywała się egoistycznie. Wręcz
przeciwnie, zawsze oferowała pomoc rządom pozostałych krajów i dzieliła się
doświadczeniami, jak to było w przypadku Haiti, Kolumbii i Ekwadoru“.
Strategiczna linia, którą Karaiby powinny trzymać to według ministra Garcíi
zwiększanie statystyk przyjazdów w ramach całego regionu i wywołanie
zainteresowania odwiedzinami w więcej niż jednej karaibskiej destynacji w
czasie jednej podróży.

W ROKU 2015 W REPUBLICE DOMINIKAŃSKIEJ UDOSTĘPNIONE ZOSTANIE 4 TYS. POKOJÓW
HOTELOWYCH.
W ostatnich miesiącach Republika Dominikańska przeżywa najlepszy okres w ciągu ostatnich 40 lat. Plan na
najbliższe 10 lat to zwiększenie statystyk przyjazdów aż do 10 mln turystów. Informację podał Minister Turystyki
Republiki Dominikańskiej Francisco Javier García na targach FITUR 2015 w hiszpańskim Madrycie.
W tym roku dominikański rząd skupi się na
wsparciu
turystyki
zdrowotnej
I
kongresowej. W związku z tym w kraju
powstało w sumie 4 tys. nowych pokojów
hotelowych.
W destynacji inwestują przede wszystkim
inwestorzy hiszpańscy np. prezes Grupo
Punta Cana Frank Rainieri, prezes grupy
Meliá Gabriel Escarrer Julio, prezes grupy
Iberostar Miguel Fluxá, prezes grupy Bahía
Príncipe Pablo Piñera, dyrektor Occidental
Hotels & Resorts Jaime Buxó i inni.

IBERIA ZWIĘKSZY ILOŚĆ LOTÓW MIĘDZY EUROPĄ I REPUBLIKĄ DOMINIKAŃSKĄ
Prezes linii lotniczych Iberia Luis Gallego oraz Francisco Javier García, Minister Turystyki Republiki Dominikańskiej,
podpisali umowę o współpracy, w ramach której dojdzie do zwiększenia ilości lotów między Europą i Republiką
Dominikańską. Od kwietnia 2015 r. na trasie Santo Domingo – Madryt codziennie od poniedziałku do piątku kursować
będą nowoczesne samoloty Airbus A330. Kraj będzie promowany za pośrednictwem przeróżnych kanałów
komunikacyjnych np. czasopisma Ronda Iberia czy na stronie www.iberia.com.

80 % RUCHU TURYSTYCZNEGO REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ SKUPIA SIĘ NA TRZECH
REGIONACH
W regionach Samaná-Las Terrenas, Punta Cana-Bávaro i La Romana-Bayahibe skupia się 80 % ruchu turystycznego
Republiki Dominikańskiej. Dzięki nowo otwartym autostradom z Santo Domingo na Samaná i do Punta Cany podróż
trwa tylko dwie i pół godziny. Najwięcej środków finansowych przeznaczanych jest na rozwój infrastruktury
turystycznej w tych regionach, co potwierdził były szef Banku Centralnego José Lois Malkun.
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