
 

PUNTA CANA: NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ                                                      

LETOVISKO KARIBIKU A STŘEDNÍ AMERIKY 

Podle závěrečné zprávy Global Destination Cities Index společnosti Mastercard, ve které bylo 

hodnoceno na 132 světových destinací, byla v roce 2015 nejnavštěvovanějším letoviskem Karibiku 

a Střední Ameriky dominikánská Punta Cana.  

 

Statisticky nejoblíbenější letovisko Dominikánské republiky, známé pro své bílé písečné pláže, perfektní 

hotely, špičkové služby all-inclusive a bohatý noční život, převyšuje ostatní karibské země celkovým 

počtem 2.43 milionů návštěvníků. V rámci latinskoamerického kontinentu se Punta Cana drží na 4. pozici z 

deseti nejlepších městských destinací.  

 

Žebříčku vévodí peruánská Lima (4.22 milionů), Mexico City (cca 2 miliony), brazilské Sao Paolo a Rio de 

Janeiro. Za Punta Canou se následně umístilo např. kostarické San José (1.51 milionů turistů). Na světové 

úrovni je nejnavštěvovanějším městem Londýn s celkovým počtem 18.82 milionů turistů, v asijském 

regionu je to Bangkok, na Středním východě a v Africe Dubaj a v Severní Americe New York. 

 

V Punta Caně byly současně zaznamenány nejvyšší útraty turistů ze všech zemí Latinské Ameriky, což 

významně podporuje dominikánský cestovní ruch a zaměstnanost. 

NEWSLETTER – LEDEN/ÚNOR 2016 

 

V ÚNORU 2016 BUDE V PUNTA CANĚ OTEVŘEN  
NAFUKOVACÍ PARK „DOWNTOWN“ PRO RODINY S DĚTMI  

Park o rozloze 100 tisíc m2 bude největším parkem svého druhu v regionu 

Karibiku. Projekt společnosti RAD specializující se na zábavní adrenalinové parky 

bude sestávat z nafukovacích atrakcí, hotelů, restaurací okolo umělého jezera.  

Investice španělské společnosti Unreal Island za více než 100 milionů EUR leží v těsné 

blízkosti Mezinárodního letiště v Punta Caně. Návštěvníky bude navíc natáčet dron, 

aby měli tento netradiční zážitek zdokumentovaný. 

 



 

 

AŽ 25 % TURISTŮ CESTUJÍCÍCH DO KARIBIKU  

TRÁVÍ DOVOLENOU V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE 
 

Dominikánskou republiku si pro svou dovolenou volí  až 25 % procent všech 

turistů, kteří cestují do Karibiku. Ze statistik návštěvnosti navíc vyplývá, že 

Dominikánská republika zaznamenává již třetí rok po sobě nejvyšší příjezdové 

statistiky v karibském regionu.  

„Za rok 2015 se jednalo o 9% zvýšení, což je v absolutních číslech celkem 6.151,003 

turistů a očekáváme, že tento trend bude pokračovat i nadále. Co se týká příjezdových 

statistik z České republiky, vloni jsme zaznamenali nárůst o 15.2 % a z Polska o 19.5 %,” 

říká Leila Boasier Budecker, ředitelka zahraničního zastoupení Dominikánské republiky 

pro střední a východní Evropu a dodává: „Jen za letošní rok vzniklo sedm hotelů 

s celkovou kapacitou 435 pokojů, devět hotelů bylo renovováno s celkovým počtem 2 

805 pokojů. V současnosti se staví čtrnáct nových hotelů s kapacitou 4 850 pokojů.“  

 

27 VODOPÁDŮ DAMAJAGUA – TOP ATRAKCE SEVERNÍHO POBŘEŽÍ 

Přírodní rezervaci Saltos de Damajagua navštívilo vloni celkem 70 801 turistů, což je o 6 % více 

než v roce 2015 a jedná se taktéž o rekordní statistiky celkově.  

Rezervaci nejčastěji navštěvují domácí turisté, u nichž se celkem jedná o 16% zvýšení, zatímco 

zahraniční turisté představují navýšení statistik o 1 %.  

 

Severní pobřeží Dominikánské republiky je od otevření přístavu Amber Cove u Puerto Plata velice 

populární zastávkou na okružních plavbách po Karibiku. Od října 2015, kdy byl nový přístav otevřen, 

do rezervace zavítalo na šest set návštěvníků.  

 

Administrátor parku Gómez Santana poukazuje na společnou koordinaci Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva cestovního ruchu, Destinačního managementu Puerto Plata, Obchodní komorou Puerto 

Plata, Radou na ochranu přírodních rezervací a Asociací hotelů a restaurací severního pobřeží, bez nichž by 

projekt nebyl tak úspěšný.  

 



 

 

NEJMODERNĚJŠÍ AMFITEÁTR STŘEDNÍ 
AMERIKY VZNIKNE V PUERTO PLATA  

 

V únoru 2016 začne letovisko Puerto Plata na severu 

Dominikánské republiky konkurovat městečku umělců 

Altos de Chavon na jižním pobřeží. Právě se totiž 

dokončují práce na amfiteátru Juan Lockward, jež má být 

i “nejmodernějším” v regionu celé Střední Ameriky.  

 

V amfiteátru s celkovou kapacitou 7 000 osob se budou 

konat divadelní představení, hudební koncerty a další 

vystoupení domácích i zahraničních umělců. „Amfiteátr 

přiláká pozornost nové cílové skupiny –  turistů, kteří cestují 

za koncerty,“ uvedl Julio Almonte, víceministr cestovního 

ruchu. 

 

Vládní investice za 200 milionů dominikánských pesos bude 

další přidanou hodnotou „Jantarového“ pobřeží, jak se jinak 

této oblasti přezdívá. Stavba o rozloze 4 000 m2 se nachází 

v těsné blízkosti pevnosti San Felipe a pobřežní promenády. 

 

 

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT  

MASTER OF THE OCEAN  

OPĚT PO ROCE V CABARETE 

Od 23. do 28. února městečko a pláž v Cabarete opět 

po roce zaplní vyznavači vodních sportů, kteří se uktají 

o titul Krále vln. 

Každoročně se soutěží ve čtyřech kategoriích - surfing, 

windsurfing, kiteboarding a Stand Up Paddle. Upoutávky 

na letošní ročník navíc odvysílá BBC World News v rámci 

programu BBC Travel Show. Podpoří se tak ještě více 

image Cabarete jakožto Mekky kiteboardingu.  

 



 

 

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA V 

KARNEVALOVÝCH BARVÁCH 

Únor se v mnoha zemích po celém světě nese ve znamení 

populárních karnevalů. Ty dominikánské jsou však výjimečné. 

Nejen počtem, délkou trvání a nápaditostí kostýmů v 

jednotlivých regionech, ale také rekordní návštěvností, která 

se pohybuje přibližně okolo jednoho milionu diváků.  

Každou únorovou neděli se do ulic La Vega, Santiago, Constanza, 

Samaná, Higuey, La Romana a dalších měst vydávají tzv. Kulhaví čerti 

„Diablos cojuelos” a jiné karnevalové masky, aby oslavili příchod 

blížících se Velikonoc a současně připomněli vítězství v bojích za 

dominikánskou nezávislost. V letovisku Punta Cana mohou zahraniční 

návštěvníci vidět maškarní průvody v polovině března. Karnevaly poté 

vrcholí přehlídkou na pobřežní promenádě Santo Dominga. 

Oslavy mají v každém regionu svá specifika. Ve většině měst uvidíme 

Kulhavé čerty, kteří symbolicky pronásledují a „bičují“ přihlížející 

diváky měchy zvanými „Vejigas“, jež obsahují směs citronové šťávy, 

popelu a soli, ale používá se i pěna nebo balonky naplněné vodou. V 

Santo Domingu se některé maškarní skupiny stylizují do role indiánů 

Taínos, kteří zemi obývali před příjezdem Kryštofa Kolumba.  

 

 

Vedle hrozivě vyhlížejících masek čertů s obřími rohy a vyceněnými zuby 

jsou k vidění také alegorické postavy symbolizující nejrůznější zvířata nebo 

ovoce, např. banány (tzv. Platanuses). Příprava masek je časově velice 

náročná a vyžaduje značnou dávku kreativity, vždyť nejdůležitější ze všeho 

je ohromit kolemjdoucí svým kostýmem! Masky jsou výtvorem fantazie a 

představivosti umělců, září všemi barvami a jsou zdobené množstvím 

zrcadélek, rolničkami, zvonky, pentlemi, banánovými listy, slámou, kůrou, 

peřím, skořápkami a podobnými materiály. 

Jednoznačně nejnavštěvovanější, nejteatrálnější a nejvíce okázalé jsou 

karnevaly ve městě La Vega. V Santiago de los Caballeros jsou k vidění tzv. 

Lechones symbolizující prasata s ptačím zobákem. V San Pedro de Macorís 

tančí maškarní skupiny Guloyas na chůdách a v Río San Juan uvidíme 

kostýmy s mořskou tematikou. V Puerto Plata na severním pobřeží jsou 

zase k vidění masky Taimácaro představující indiánská božstva obyvatel 

Taínos. Město Azua proslulo tzv. Maskovaným tancem, při kterém dvanáct 

tanečníků (šest převlečených za muže a šest za ženy) tančí okolo sloupu se 

stužkami. Zatímco v Evropě jsou májky spojené s  plodností, v 

Dominikánské republice se jedná výhradně o tanec karnevalový.  

Původ karnevalů v Dominikánské republice je třeba hledat už v dobách 

španělských kolonizátorů okolo roku 1520. Oslavy pak nabyly na 

popularitě zejména v souvislosti s vlasteneckými boji za získání 

nezávislosti 27. února 1844.  
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Ředitelka pro střední a východní Evropu 
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