NOTICIAS PRENSA

21 de juny de 2013

Els hotelers de la Costa Daurada preveuen fregar
el ple aquest cap de setmana de Sant Joan

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 es confia en què les condicions meteorològiques, que han provocat cancel·lacions durant aquest mes de juny, sobretot en vols provinents de Rússia, millorin.
Tot i així els hotelers rebaixen les expectatives sobre el creixement del turisme rus,
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Justament el temps inestable i que no acabin d'arribar les altes temperatures pròpies
d'aquesta etapa estival, ha beneficiat el turisme rural de les comarques de l'interior de
Tarragona. Al Priorat, amb una vuitantena d'establiments rurals i més de 1.300 places, es preveu una ocupació del 80%, per sobre de l'habitual per aquesta època. Que
la revetlla de Sant Joan propiciï les trobades de grups i famílies, és una altra de les
claus perquè els turistes hagin escollit una casa rural com a destinació per a aquets
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Des de l'Associació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre, l'Aturebre, també
preveuen arribar al 70% d'ocupació, una xifra molt positiva en aquest territori on s'arrossega una tendència negativa de pèrdua de clientela. En el que va d'any, només
per Setmana Santa s'havien aconseguit xifres tan satisfactòries.
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