NOTICIAS PRENSA

25 de juny de 2013
Satisfacció continguda als hotels de la Costa Daurada en fregar
el ple d'ocupació

La satisfacció, però, és continguda donat que ha estat
un bon cap de setmana 'puntual', enmig d'un any,
fins al moment, molt dolent.

Els hotels de la Costa Daurada han fet pràcticament
ple durant aquest cap de setmana llarg de Sant Joan.
S'han complert expectatives i els hotels de la zona
han rondat una ocupació del 94,6%, i, en alguns casos, s'ha superat aquesta xifra i s'ha assolit el 100%.
La satisfacció, però, és continguda donat que ha estat
un bon cap de setmana "puntual", enmig d'un any,
fins al moment, molt dolent. De fet, l'associació cons- Actualment està oberta tota la planta hotelera de la
tata que l'acumulat a dia d'avui, en xifres econòmi- Costa Daurada central, conformada per uns 85 hotels
ques, representa el pitjor any dels darrers cinc anys i, i més de 45.000 places hoteleres. Però des de l'assofins i tot, de la dècada. Els establiments rurals de les ciació es recorda que part dels establiments no s'han
Terres de l'Ebre tampoc tiren coets. S'ha complert el decidit a obrir fins a l'1 de juny, comportant que la
70% d'ocupació previst, però és un valor inferior al temporada s'escurci a només quatre mesos.
Sant Joan passat.
El turisme nacional s'anima
"No ha anat malament, hem registrat un 70% d'ocu- En qualsevol cas, aquestes 45.000 places s'han ompació, és una mica més fluix que l'any passat", ha plert per Sant Joan. El perfil de turista ha sorprès
explicat a l'ACN Lola Gómez, en representació de l'As- gratament els hotelers. S'ha animat el turisme naciosociació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre. nal, que ha anat de capa caiguda des de la crisi. Amb
Des d'Aturebre, s'atribueix aquest petit descens més tot, el turisme estranger continua portant la batuta,
a la crisi, que no pas al factor climàtic.
Una mica d'oxigen

especialment el rus, molt atret per la Costa Daurada.

Segons l'associació hotelera, pràcticament es pot dir

Als establiments hotelers del cor de la Costa Daurada
s'ha registrat un molt bon cap de setmana. Però els
hotels són conscients que una flor no fa estiu. "S'han
omplert tots els establiments hotelers, però l'acumulat a dia d'avui és dels darrers pitjors anys", ha expo-

que tots els hotels n'han allotjat. A part del rus, però,
també s'ha allotjat molt turisme britànic. Alguns
hotels constaten que aquest cap de setmana han omplert entre russos i britànics, a parts iguals. En menor
grau, han arribat turistes de França i Holanda.

sat a l'ACN Xavier Roig, portaveu de l'associació.
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