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Românii au fost cel mai numeros grup de turişti străini care au vizitat Bulgaria în luna
decembrie 2010. Datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică din Sofia arată că, în
decembrie, Bul
garia 
a fost vizitată de aproape 94.000 de români, de 69.000 de greci şi de 55.000 de turci.

  

Peste o treime dintre românii care au trecut Dunărea au ales Bulgaria pentru vacanţă sau
excursie, iar tot atâţia au fost şi cei aflaţi în tranzit, în timp ce 16.000 s-au aflat în deplasări de
serviciu. Potrivit statisticii bulgare, în decembrie 2010 număru del 
turişti 
români în Bulgaria a crescut cu 18,1 faţă de aceeaşi lună a anului 2009.

  

Aceleaşi date arată că numărul străinilor care au vizitat Bulgaria a crescut în aceeaşi perioadă
cu 4,8 la sută. În acelaşi timp, călătoriile bulgarilor în străinătate s-au diminuat cu 14,7 la sută
faţă de decembrie 2009.

  

Datele statistice mai arată că România este a doua destinaţie turistică, printre cele mai
preferate de bulgari în Uniunea Europeană, fiind depăşită doar de Grecia. În ultima lună a
anului trecut, România a fost vizitată de aproape 20.000 de bulgari, dintre care 8.000 de turisti 
au ales tara noastra pentru a-si petrece 
vacanta
, iar 10.000 s-au aflat în deplasări de serviciu. La acest capitol, în decembrie 2010 se
înregistrează o scădere de 8,7 la sută faţă de anul 2009. Grecia ocupă primul loc printre cele
mai preferate destinaţii din Uniunea Europeană, cu 65.000 de vizitatori bulgari în decembrie,
dintre care doar 15.000 au fost 
turişti
, marea majoritate mergând în ţara vecină pentru a munci.
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Pentru a citi despre Litoralul Romanesc, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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