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Sosirile si innoptarile turistilor in hoteluri, pensiuni si alte  unitati de cazare au crescut in primul
semestru, comparativ cu aceeasi  perioada a anului trecut, cu 11,7%, respectiv 4,2%, dupa ce
in iunie  indicatorii au fost mai mari fata de aceeasi luna a anului precedent cu  17,6%, respectiv
3%.

"Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in  luna iunie 2011 au insumat 686.400, in
crestere cu 17,6% fata de cele  din luna iunie 2010. Sosirile turistilor romani in structurile de 
primire turistica cu functiuni de 
cazare 
au reprezentat in iunie 77,1%  din numarul total de sosiri, in timp ce 
turistii 
straini au reprezentat  22,9% din numarul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din iunie 
2010", se arata intr-un comunicat al Institutului National de  Statistica, citat de Mediafax.

Sosirile in hoteluri au avut o pondere de 77,3% raportat la totalul structurilor de cazare.

Innoptarile  in unitatile de primire turistica au totalizat in iunie 1,849 milioane,  in crestere cu 3%
fata de cele din iunie 2010. Din total, 82,6% au fost  innoptari ale turistilor romani.

Indicele de utilizare neta a  locurilor de cazare a fost de 27,3%, in scadere cu 1,5 puncte 
procentuale fata de iunie 2010. La hoteluri s-a inregistrat un indice de  utilizare neta a locurilor
de cazare de 32,8%.

Sosirile  vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,  au fost in iunie de
746.900, in crestere cu 9% fata de luna iunie 2010.  Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari
situate in Europa  (93,2%). Din statele Uniunii Europene s-au inregistrat 55% din totalul 
sosirilor turistilor straini in Romania. Dintre statele UE cele mai  multe sosiri s-au inregistrat din
Ungaria (39,1%), Bulgaria (15,3%),  Germania (9%), Italia (7,5%) si Austria (4,1%).

Plecarile turistilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de  frontiera, au fost in luna
iunie de putin peste un milion, in crestere  cu 5,1% comparativ cu iunie 2010. Mijloacele de
transport rutier au fost  cele mai utilizate de turistii romani pentru plecarile
in  strainatate, reprezentand 71,4% din numarul total de plecari.
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In  primul semestru, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent,  sosirile inregistrate in
structurile de primire turistica au urcat cu  11,7%, la 2,828 milioane.
Sosirile turistilor romani au reprezentat  in primul semestru 76,7% din numarul total. Hoteluril
e au o
pondere de  77,7% in totalul unitatilor de 
cazare
.

  

Pentru a cauta cazare pe litoral, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.dailybusiness.ro
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