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25 de març de 2013

Els hotelers catalans preveuen bones xifres en
zones costaneres i d´esqui

El sector turístic català encara la Setmana Santa amb optimisme, amb unes previsions d'ocupació similars a les
de l'any passat, d'entre el 70% i el 90% en hotels, sobretot en zones costaneres, però també en àrees de
muntanya gràcies al bon estat de les pistes d'esquí. El Gremi d'Hotels de la ciutat de Barcelona preveu que
l'ocupació entre aquest dilluns i Dilluns de Pasqua sigui del 70%, i que entre divendres i dissabte arribi al 80%,
unes previsions similars a les de l'any passat. A Girona, els hotelers estimen índexs d'ocupació diferents segons
la zona: a Girona ciutat i les zones d'interior, la previsió és d'al voltant del 60%; a les zones costaneres d'entre
el 70 i el 85%, i a les zones de muntanya, d'entre el 70 i el 75%.

Les cases rurals de Girona estaran gairebé completes entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, amb un 90%
de les reserves en la modalitat de lloguer de cases senceres i d'entorn del 70% en el lloguer d'habitacions,
segons l'Associació de Turisme Rural de Girona.

L'ocupació durant els dies no festius del període de vacances escolars es troba al 20%, arribant al 40% a la
Cerdanya i les comarques costaneres.

A la província de Lleida, l'associació hotelera preveu una ocupació del 80% entre divendres i dilluns a les
zones d'influència de les zones d'esquí, mentre que durant la resta de setmana, els hotels estan al 30% d'ocupació.

A Tarragona, les previsions d'ocupació als hotels de la Costa Daurada (Tarragona) se situen al voltant del 60 o
65% durant tota la setmana, i un 80% entre divendres i dissabte, segons l'Associació Hotelera de Salou-CambrilsLa Pineda. Si es compleixen aquestes estimacions, suposarà un descens significatiu respecte al 83% d'ocupació de
la Setmana Santa de 2011 i al 73% de l'any passat, i amb un 10% menys d'hotels oberts.
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