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10 d´agost de 2013

La Costa Daurada central assoleix un 90% d'ocupació hotelera el mes de
juliol

Es mantenen les xifres de l'any passat
Pel que fa al turisme estatal, ha passat del
mentre que els preus han baixat lleugera31% el juliol de 2012 a un 25% aquest
ment.
any, 6 punts menys. En canvi, el turisme
L'ocupació hotelera durant el juliol a la rus ha crescut. L'any 2.012 el percentatge
Costa Daurada central ha arribat al 90%, va ser del 28% i enguany ha estat del
segons dades de l'Observatori de la Fun- 35%, set punt superior.
dació d'Estudis Turístics Costa Daurada
per
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l'Associació

Cambrils-La Pineda.

Hotelera

Salou- Finalment, el turisme britànic es manté
amb un 18% i ha caigut lleugerament el
turisme francès, belga i holandès, amb

La xifra és només un punt inferior a l'any percentatges del 6%, el 3% i el 3%, respassat, una lleugera davallada que no s'ha pectivament.
pogut evitar tot i la baixada de preus que
han fet els hotels.

Malgrat que l'ocupació en general el mes

Pel que fa als clients, destaca la caiguda de juliol només s'ha reduït en un punt, del
d'un 20% del turisme nacional i d'un 6% 91 al 90%, els ingressos dels hotelers sedel turisme estatal, els més afectats per la ran inferiors perquè la mitjana de preus
crisi econòmica. En canvi, el turisme rus dels establiments s'ha abaixat a causa de
ha incrementat un 7% respecte el juliol de les ofertes d'última hora que agafen molts
2012. El turisme britànic s'ha mantingut i dels clients.
també s'ha registrat una lleugera caiguda
dels turistes francesos, belgues i holande- L'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda preveu que aquesta xifra d'ocupasos.
ció es mantingui i sigui molt similar
Segons les dades de l'Observatori de la aquest mes d'agost.
Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada, aquest passat mes de juliol, el turisme
català ha estat el que ha registrat una caiguda més significativa, del 20%, en l'ocupació dels hotels de la Costa Daurada central.
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