NOTICIAS PRENSA

21 de juny de 2013

Els hotelers de la Costa Daurada preveuen omplir per aquest Sant Joan

L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda preveu una ocupació del 94,6% per a
aquest cap de setmana i fins dilluns, diada de Sant Joan. Un cop iniciada la temporada
d’estiu, la valoració d’aquest primer cap de setmana és molt positiva tenint en compte
que tots els hotels estan oberts i s’ofereixen 45.000 places hoteleres a la Costa Daurada
central.
També les cases rurals de les comarques tarragonines de l’interior
preveuen
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Aquests empresaris de cases rurals
creuen que el fet que la forta calor
es resisteixi a instal·lar-se al país
ha incentivat molts turistes a escollir destinacions d’interior en lloc del
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L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda considera que serà diumenge, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, quan els hotels poden arribar al ple absolut.
S’espera que bona part dels clients siguin turistes russos o de l’Europa de l’Est. En
canvi, el turisme nacional preocupa especialment al sector hoteler, ja que es manté la
tendència a la baixa dels últims temps, tenint en compte que és el més afectat per la
crisi econòmica i es fa complicat fer previsions sobre la seva mobilitat. També confien
que les condicions meteorològiques, que han provocat cancel·lacions durant aquest
mes de juny, sobretot en vols provinents de Rússia, millorin. Així i tot, els hotelers
rebaixen les expectatives sobre el creixement del turisme rus, del 30% previst inicialm e n t
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