Aktivity mimo stánek Dominikánské republiky
1. POZVÁNKA NA B2B PREZENTACI
Rozmanitá Dominikánská republika
Pozvánka na prezentaci pro odborníky v cestovním ruchu

Slosování o pobyt v luxusním hotelu pro 2 osoby a další zajímavé ceny, karibské osvěžení,
dominikánští tanečníci a živý karnevalový čert – to vše čeká na předem registrované
zástupce cestovních kanceláří, agentur a médií na prezentaci Dominikánské republiky.
Zajímavosti, statistiky a novinky z destinace představí zástupci Národního turistického úřadu
ve čtvrtek 21. února v 14:00 hodin ve Velkém sále střední haly Průmyslového paláce.
Během programu se představí i jednotliví spoluvystavovatelé.
Svou účast prosím potvrďte do 18. února e-mailem na: event@godominicanrepublic.cz .
Těšíme se na vás!
2. POZVÁNKA NA B2C PREZENTACI – PODIUM ACK
Rozmanitá Dominikánská republika
Zajímavosti a cestovatelské tipy, dominikánští tanečníci, živý karnevalový čert a degustace
rumu – to vše čeká na návštěvníky prezentace Dominikánské republiky, která proběhne na
pódiu asociace ACK v sobotu ve 13:30 hod. Těšíme se na vás!
3. TANEČNÍ UKÁZKY
Roztančená Dominikánská republika
Taneční ukázky & animace merengue a bachaty

Dominikánská republika je zemí krásných pláží, exotické přírody a koloniálních památek.
Vyrábí se zde také prvotřídní rum, doutníky a lahodná káva. Život místních obyvatel je úzce
spojený s hudbou, která se line snad z každého domu, obchodu či restaurace. Mezi typické
rytmy patří romantická bachata a veselé merengue, které bylo dokonce předloni zapsáno na
Seznam nehmotného dědictví památek UNESCO.
Na merengue a bachatu v podání dominikánských tanečníků se můžete těšit:


VE ČTVRTEK 21.02.






o na pódiu v Pravém křídle ve 12:00 a 17:00 hodin.
o v rámci odborného workshopu ve Velkém sále ve střední hale Průmyslového paláce
v 14:00 hodin.
V PÁTEK 22.02.
o na pódiu v Pravém křídle ve 13:00 a 17:00 hodin.
V SOBOTU 23.02.
o na pódiu v Pravém křídle v 17:00 hodin.
o na pódiu asociace ACK v rámci prezentace o Dominikánské republice v 13:30 hodin.
V NEDĚLI 24.02.
o na pódiu v Pravém křídle v 13:00 hodin.

Taneční kroky si následně budete moci vyzkoušet v rámci krátkého workshopu, který
proběhne přímo pod hlavním podiem Pravého křídla Průmyslového paláce.
Těšíme se na vás!

Aktivity na stánku Dominikánské republiky (PK 129)
4. KARNEVALOVÝ ČERT
Dominikánské karnevaly – osvěžující koktejl barev, rytmů a tance
Každý rok v únoru se Dominikánská republika rozehraje v barvách karnevalových oslav a
groteskních masek. Návštěvníci veletrhu Holiday World mohou načerpat karnevalovou
atmosféru na dominikánském stánku (PK 129), kde bude od čtvrtka do neděle přítomen živý
karnevalový maskot – tzv. kulhavý čert (diablo cojuelo).
Kulhaví čerti jsou parodií na domýšlivé středověké šlechtice. Podle legendy čert v pekle
natolik provokoval, až ho Lucifer vyhnal. Při přistání na zemi si však čert poranil nohu a od té
doby kulhá.
Umělci začínají s výrobou kostýmů několik měsíců předem a používají přitom nejrůznější
materiály, mj. peří, malované dýně a banánové listy. Je třeba ocenit mimořádný fyzický
výkon tanečníků v maskách, protože kostým váží až 10 kilogramů a vnitřní teplota se
pohybuje okolo 30 °C.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás!

5. VIRTUÁLNÍ REALITA
Zažijte Dominikánskou republiku
V letošním roce si Národní turistický úřad připravil pro návštěvníky novinku v podobě videa
ve virtuální realitě, díky němuž se v chladném únorovém počasí přenesou na karibské pláže,
do panenské přírody, hor nebo do dění v historických centrech měst.
Přijďte na náš stánek (PK 129) a zažijte již nyní dovolenou na Dominikánské republice.
6. OCHUTNÁVKY DOMINIKÁNSKÉHO RUMU, MAMAJUANA, PLATANITOS
Přijďte ochutnat Dominikánskou republiku
Přijďte načerpat karibskou atmosféru na stánek Dominikánské republiky (PK 129)! Těšit se
můžete na ochutnávky dominikánských koktejlů a rumu značky Barceló. Dámám zachutná
„elixír“ Capitan Bucanero z cukrové třtiny, macerovaných švestek a rozinek. Chybět nebude
ani tzv. mamajuana, které se přezdívá „nápoj lásky“.

7. TANEČNÍ UKÁZKY
Roztančená Dominikánská republika
Taneční ukázky merengue a bachaty přímo na stánku Dominikánské republiky (PK 129)

Dominikánská republika je zemí krásných pláží, exotické přírody a koloniálních památek.
Vyrábí se zde také prvotřídní rum, doutníky a lahodná káva. Život místních obyvatel je úzce
spojený s hudbou, která se line snad z každého domu, obchodu či restaurace. Mezi typické
rytmy patří romantická bachata a veselé merengue, které bylo dokonce předloni zapsáno na
Seznam nehmotného dědictví památek UNESCO.

