
E
en van de regio’s die op dit moment in opkomst is 
als MICE-bestemming is het Midden-Oosten. Een 
belangrijke katalysator in dit proces is het feit dat 

Dubai in 2020 de Wereld Tentoonstelling zal organiseren. 
Mede daarom zal Dubai tot die tijd haar hotelkamerca-
paciteit gaan verdubbelen. Ook vliegtuigmaatschappijen 
zoals Emirates, Etihad en Qatar Airway gaan mede van-
wege deze ontwikkelingen verder uitbreiden. Daarnaast is 
Oman druk aan de weg aan het timmeren om een zakelijke 
bestemming van formaat te worden. Omdat de ontwikke-
ling van het toerisme pas recentelijk is gestart, kan de na-
tuur met uitgestrekte landschappen en de eeuwenoude cul-
tuur nog volop in haar oorspronkelijk worden bewonderd. 
Ondertussen is de toeristische infrastructuur en het wegen-

net ingrijpend verbeterd en beschikt Oman inmiddels over 
een indrukwekkend aantal vijfsterren hotels en uitstekende 
conferentie- en vergaderfaciliteiten. Er zijn diverse bijzon-
dere incentives mogelijk zoals woestijnsafari’s, dolfi jncrui-
ses, ontmoetingen met zeeschildpadden in de wilde natuur 
of het afstruinen van sprookjesachtige soeks. Ook de be-
reikbaarheid via Gulf Air en British Airways is uitstekend.

Op tocht als Indiana Jones

Jordanië zet eveneens in op de MICE-branche. Er is fl ink 
geïnvesteerd in topfaciliteiten die Jordanië als MICE 
bestemming op de kaart moeten gaan zetten, zoals het 
Zara Expo Amman complex en het King Hussien Bin 
Talal Convention Center aan de Dode Zee waar onder 
andere het World Economic Forum is gehouden en waar 
dit jaar het grote voetbalevenement Soccerex Asian Forum 
wordt georganiseerd. De Jordan Tourism Board is verder 
verantwoordelijk voor het promoten van het indrukwek-
kend landschap vol roodbruine bergen, eindeloze woes-
tijnen en blauwe wateren en de bruisende steden Agaba, 
Amman en Petra. Ook zijn er bijzondere activiteiten te 
boeken zoals treasure hunts door de Wadi Rum woestijn, 
een avontuurlijke tocht door Petra als Indiana Jones, een 
gespeelde treinkaping of een uitstapje naar de minerale 
bronnen. Jordanië ligt op maximaal vier uur vliegen vanaf 
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In de ICCA ranglijsten over congressteden 

vinden we steevast dezelfde steden terug 

die het goed doen als zakelijke bestemming. 

Maar naast deze ‘golden oldies’ zijn er ook 

nieuwkomers aan de horizon. Wat dacht u 

bijvoorbeeld van een congres in Oman of een 

incentive naar Manilla? 

Bestemmingen in de lift
Diverse landen en steden in opkomst als MICE-destinatie

De historische stad Petra



de meeste Europese landen. Royal Jordanian 
vliegt op de meeste bestemmingen in Europa, 
Azie, Amerika en het Midden-Oosten. 

Martelkamers en kerkers

Ook Azië doet het goed bij zakenreizigers. Uit 
onderzoek van BCD Travel bleek dat in 2013 
maar liefst 6 van de 10 landen in de top 10 van 
meest populaire zakelijke reisbestemmingen 
buiten Europa, in Azië liggen. Daarbij staat 
Singapore al twee jaar op nummer 1 en zijn 
Manilla en Mumbai sterke stijgers. Shanghai, 
Hong Kong en Bangkok waren eveneens in de 
top 10 vertegenwoordigd. Volgens BCD Travel 
is de Aziatische opmars te danken aan het feit 
dat steeds meer Westerse bedrijven naar het 
Oosten afreizen om diensten te outsourcen, 
maar daarbij niet meer automatisch voor 
China kiezen. Wie besluit een incentive naar 
Manilla te boeken, zal daar in ieder geval geen 
spijt van krijgen. Het historische centrum van 
deze stad heeft als trekpleister de grote kathe-
draal, Fort Santiago met martelkamers en ker-
kers en de geliefde trouwlocatie San Agustin 
Church. Manilla wordt begrensd door 11 
gemeenten en 5 steden die alle deel uitmaken 
van Metro Manila. Hier vind je mooie hotels, 
restaurants, disco’s en boetiekjes. 

Drukbezocht monument

Mumbai is de technische en commerciële 
hoofdstad van India waar vele belangrijke 

fi nanciële instellingen en hoofdkantoren van 
Indiase bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast 
staat Mumbai, oftewel Bombay, bekend als 
het Indiase centrum van de entertainment-
industrie. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Mumbai is uitgegroeid tot van de beste 
MICE-bestemingen van India met groot-
schalige congreslocaties zoals Centre Point, 
Renaissance Hotel en Convention Center, 
InterContinental The Grand Mumbai, JW 
Marriott Hotel Mumbai en De Taj Mahal 
Palace and Tower. Mumbai vormt een leven-
dige stad met veel bezienswaardigheden. 
Zeker het bekijken waard is het UNESCO 
monument Chhatrapati Shivaji Terminus, een 
van de drukste treinstations ter wereld. Het 
gebouw werd in 1888 ontworpen en bestaat 
uit een unieke combinatie van neogoti-
sche, Victoriaanse en Indische bouwstij-
len. De Gateway of India is een monument 
bij de haven van Mumbai en bestaat uit een 
triomfboog van 26 meter hoog. Vanaf dit 
gebouw vertrekken diverse veerboten richting 
nabijgelegen eilanden.

Dagtocht met een 4x4

In Afrika is Marokko als bestemming in 
opkomst en volop in ontwikkeling. Na een 
grondige aanpak van de infrastructuur zijn 
de grotere steden tegenwoordig zowel per 
auto als per trein goed bereikbaar. Ook wor-
den er in deze steden diverse hotels en luxe 
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resorts gebouwd. In Essaouira is bijvoorbeeld een modern 
Sofi tel-hotel met golfbaan aan de zee gebouwd. Ook vind 
je buiten de grote steden luxe villa’s met eigen zwembad. 
Kleinschalige boutique hotels en riads in de medina lig-
gen onder andere in Marrakech. Deze stad is ook beroemd 
om haar uitgaansmogelijkheden met hippe clubs die als 
podium dienen voor beginnende bands en DJ’s. De vele 
paleizen zijn omgetoverd tot prachtige restaurants omlijst 
door Marokkaanse dans en muziek in een authentieke sfeer. 
Een prachtig land als Marokko heeft ook diverse mogelijk-
heden op incentivegebied, zoals een dagtocht met een 4x4 
door het Atlas Gebergte of een bezoek aan La Cooperative 
Feminine, waar de zeldzame Arganolie wordt verwerkt. 

Verdubbeling van conferenties

Naast Mexico, Brazilië en Argentinië wil ook Panama een 
belangrijke MICE-bestemming worden in Latijns-Amerika. 
Met de bouw van het imposante congrescentrum Amador 
Causeway in Panama-stad wil het land in gaan spelen op 
het groeiende aantal internationale congressen en confe-
renties, dat in de afgelopen drie jaar in Latijns-Amerika 
volgens ICCA is verdrievoudigd. Dat komt neer op een aan-
deel van 10% van de wereldwijde congresmarkt. Panama 
zag het aantal internationale conferenties bijna verdubbe-
len van 66 bijeenkomsten in 2011 naar 126 bijeenkomsten 
in 2012. Ook 2013 is met een forse stijging afgesloten. Om 
het MICE-toerisme verder te stimuleren, is het ‘Panama 
Convention Bureau’ opgericht. Deze onafhankelijke orga-
nisatie zal ongetwijfeld ook het Amador Causeway in haar 
promotie meenemen. Dit Convention Center ligt vlakbij 
de Mirafl ores locks van het Panamakanaal en het nieuwe 
Biomuseum en heeft een oppervlakte van 57.000 m2. Naar 
verwachting is het megaproject afgerond in het voorjaar van 
2014. KLM vliegt zeven keer per week binnen 11 uur recht-
streeks naar Panama City. Ook zijn er diverse luchtvaart-
maatschappijen (bijvoorbeeld Delta, United en Continental 
Airlines) die met één overstap op dit Latijns-Amerikaanse 
land vliegen.

Architectonische hoogtepunten

In Europa maakt de Spaanse regio Costa Barcelona een 
voorzichtige opmars. Dit gebied tussen de Costa Brava 
en Costa Dourada heeft een kustlijn van maar liefst 100 
km. Binnen de Costa Barcelona vormt Barcelona met de 
bekende badplaatsen Malgrat de Mar, Pineda de Mar en 
Callela het toeristische middelpunt. Maar er liggen ook 
diverse minder bekende maar net zo interessante plaatsen 
zoals het plaatsje Sitges waar elk jaar het internationale 
fi lmfestival plaatsvindt. Ook de ongerepte natuurparken 
en de verschillende architectonische hoogtepunten van 
onder andere Gaudí zijn beslist het ontdekken waard. Een 
bijzondere spirituele ervaring maak je mee in Montserrat. 
Ook kan je er tijdens een traditionele ‘festa major’ ( jaarlijks 
dorps- of stadsfeest) de indrukwekkende ‘castells’, oftewel 
menselijke torens aanschouwen. 
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