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Numarul turistilor cazati in unitatile de profil din Romania a crescut  in primele cinci luni ale
anului cu 9,9% fata de perioada similara din  anul trecut, la 2,14 milioane, dintre care 25% au
fost turisti straini, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de 
Statistica (INS).

Sosirile in hoteluri detin in perioada mentionata o pondere de  77,8% din totalul sosirilor in struc
turile de primire turistica
cu  functiuni de cazare, in crestere cu 11,6% fata de intervalul  ianuarie-mai 2010.

Totodata, innoptarile inregistrate in  structurile de primire turistica au insumat 4,66 milioane,
in crestere  cu 4,7% fata de cele din primele cinci luni din 2010. 

Innoptarile  turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de  cazare au
reprezentat 78,2% din total, in timp ce cele ale 
innoptarile 
turistilor straini au reprezentat 21,8%.

Indicele de utilizare  neta a locurilor de cazare in perioada ianuarie-mai 2011 a fost de 20,7% 
pe total structuri de cazare turistica, in crestere cu 0,5 puncte  procentuale. La hoteluri s-a
inregistrat un indice de utilizare neta a  locurilor de cazare de 24,7%.

Sosirile vizitatorilor straini in  Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in
perioada  analizata de 2,57 milioane, in scadere cu 3%. Majoritatea vizitatorilor  straini provine
din tari situate in Europa (94,6%). Din statele Uniunii  Europene s-au inregistrat 59,9% din
totalul sosirilor vizitatorilor  straini in Romania. Dintre statele UE, cele mai multe sosiri s-au 
inregistrat din Ungaria (36,6%), Bulgaria (19,6%), Italia si Germania  (cu cate 8,5% fiecare) si
Austria ( 4,2%). 

Plecarile  vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de  frontiera, au scazut cu
1,9% in primele cinci luni, fata de acelasi  interval din 2010, la 4,17 milioane. Mijloacele de
transport rutier au  fost cele mai utilizate de 
turistii 
romani pentru plecarile in  strainatate, reprezentand 71,3% din numarul total de plecari.

In  mai, numarul turistilor cazati in Romania s-a situat la 584.500, in  crestere cu 7,4% fata de
aceeasi luna din 2010, iar ponderea turistilor straini a reprezentat
25% din total, apropiata de cea din mai 2010.

Sosirile  in hoteluri detin o pondere de 79,1% din totalul sosirilor in  structurile de primire
turistica  cu functiuni de
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cazare, in crestere cu  10% fata de mai 2010.

  

Pentru a citi despre unul din orasele preferate ale turistilor straini, accesati aceasta sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa:  www.dailybusiness.ro
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