
Tot mai mulți români își rezervă vacanța online

There are no translations available.

  

  

Majoritatea românilor se documentează și își rezervă vacanța de vară online. Aceasta este
concluzia unui studiu realizat în luna iulie.

  

Aproximativ 72% dintre respondenți spun că au încredere în site-urile de rezervări online, iar
44% dintre ei accesează între 2 și 5 astfel de site-uri pentru a citi recenziile locurilor în care vor
să își petreacă vacanța.

  

Cei mai mulți dintre turiștii români preferă să călătorească vara, iar în topul destinațiilor
preferate se află România, Grecia sau Turcia. Contrar așteptărilor, vacanțele la vecinii din
Bulgaria au scăzut în popularitate, doar 3% dintre respondenți dorind să meargă într-o vacanța
de vară pe litoralul bulgăresc.

  

Cu toate acestea, 42% dintre cei care au participat la sondaj spun că merg în vacanță doar o
dată pe an, în timp ce 13% dintre români afirmă că se duc într-un concediu de câte ori găsesc o
ofertă specială. Cât privește timpul acordat planificării unui sejur, media de timp este între 1
lună și 3 luni pentru 29% dintre respondenți, în timp ce 21% dintre ei afirmă că își planuiesc
concediul cu jumătate de an mai devreme.
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Pentru a citi mai multe stiri turistice accesati  aceasta sectiune a site-ului nostru

  

CITESTE MAI MULT...

  

Sursa:  www.horeca.ro

  

    Noutăţi şi ştiri
          Cum se acordă voucherele de vacanţă şi care este suma
maximă pe care o poţi primi
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Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă au fost publicate joi în
Monitorul Oficial.

Actul normativ stabileşte că atât salariaţii din mediul privat, cât şi cei din sectorul bugetar pot
primi vouchere de vacanţă în limita a şase salarii minim brute, care vor putea fi folosite doar în
turismul românesc, scrie avocatnet.ro. 

Voucherele de vacanţă reprezintă bonuri de valoare, emise de unităţile autorizate de Ministerul
Finanţelor Publice, care sunt acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract
individual de muncă. 

Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015.   

Legislaţia stabileşte că angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract
individual de muncă pot acorda salariaţilor bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanţă,
care pot fi utilizate doar în structuri turistice de pe teritoriul României.

  

  

Pentru a citi mai multe stiri turistice accesati  aceasta sectiune a site-ului nostru

  

CITESTE MAI MULT...

  

Sursa:  www.dailybusiness.ro

  

                Te-ai gândit unde îţi vei petrece vacanţa de iarnă? Oferte
tentante de la agenţiile de turism
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    Turiștii români se gândesc în avans la vacanța de iarnă, atrași de ofertele cu reduceri de pânăla 50% lansate de cele mai inovative agenții de  turismși hoteluri din România, în cadrul celei de-a doua ediții a programului "Înscrieri Ultra-Timpurii deiarnă", potrivit operatorilor de turism citaţi de Agerpres.Sinaia, Bușteni, Predeal și Poiana Brașov rămân în topul preferințelor turiștilor români cu o cotăde 38%, fiind urmate de Călimănești-Căciulata (19%) și Băile Felix (16%). Deși suntconsiderate destinații mai scumpe, stațiunile de pe Valea Prahovei vor atrage în continuare ceimai mulți turiști, datorită tradiției pentru sporturile de iarnă, cu atât mai mult acum, când existăbeneficiul reducerilor de până la 50%, prin programul "Înscrieri Ultra-Timpurii", spun operatorii.Astfel, pentru un sejur de 4 nopți, cu demipensiune și masă festivă de Revelion, la un hotel de 3stele din Predeal, turiștii vor achita în perioada programului 'Înscrieri Ultra-Timpurii' un prețredus la 1.750 lei, față de 3.500 lei — prețul standard — sau, pentru iubitorii de pensiunitradiționale, la 4 margarete în Maramureș cu 3 nopți cazare și pensiune completă, aceștiabeneficiază de o reducere de până la 500 lei/persoană, prețul promoțional al unui sejur fiind de1.075 lei. Pentru a beneficia de aceste reduceri, turiștii trebuie să-și rezerve vacanța.    Pentru a citi mai multe stiri turistice accesati  aceasta sectiune a site-ului nostru  CITESTE MAI MULT...  Sursa:  www.antena3.ro                  Salina Turda, cu 10 grade in interior, refugiu in fata
caniculei pentru zeci de mii de turisti
    
      

  

  

Salina Turda, din judetul Cluj, este pentru zecile de mii de vizitatori din fiecare luna si un loc de
refugiu in fata caniculei, in conditiile in care ofera o temperatura medie de 10 - 12 grade, la care
oamenii pot juca mini-golf, bowling, tenis de masa sau pot urca in roata panoramica.
Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, declara ca turistii care ajung in salina stau aici in jur de
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trei - patru ore, avand la dispozitie o serie de modalitati de petrecere a timpului liber, scrie 
Mediafax.

  

"Salina Turda este si un loc de refugiu in perioade de canicula, intrucat ofera turistilor care aleg
sa stea in salina o temperatura medie de 10 - 12 grade.  Turistii care vin petrec circa
trei - patru ore in interior, avand la dispozitie o serie de modalitati de petrecere a timpului liber.
Pe langa vizitarea celor trei mine ale Salinei Turda - Rudolf, Terezia si Ghizela -
turistii 
pot juca mini-golf, bowling, tenis de masa, pot urca in roata panoramica sau se pot da cu barcile
pe lacul din interior. Zilnic, pe perioada verii, sunt inregistrati peste 2.500 de vizitatori, dar avem
si perioade de varf in care intra in salina si 5.000 de persoane”, a spus Baciu.

  

  

Pentru a citi mai multe stiri turistice accesati  aceasta sectiune a site-ului nostru

  

CITESTE MAI MULT...

  

Sursa:  w ww.wall-street.ro

                ANAT: “Agențiile ANAT nu sunt răspunzătoare pentru
overbooking-ul de pe litoral”
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Agențiile membre ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, care vând vacanțe pe litoralul
românesc, nu sunt răspunzătoare de situația de overbooking creată la începutul săptămânii la
unele hoteluri din sudul litoralului, precizează oficialii ANAT într-un comunicat.

  

Rezervările efectuate de către agențiile ANAT pentru clienții lor au fost și sunt confirmate de
către unitățile de cazare, în baza contractelor bilaterale.

  

Agențiile de turism membre ANAT și-au respectat obligațiile față de turiștii care au cumpărat
pachete la hotelurile respective, la fel și față de partenerii hotelieri, subliniază reprezentanții
Asociației.

  

Agențiile membre ANAT își achită obligațiile de plată către hotelieri, conform contractelor
încheiate. În niciun caz, situația din aceste zile nu este generată de eventuale plăți neefectuate
ale agențiilor către unitățile de cazare, mai spun reprezentanții ANAT.

  

“Agențiile noastre și-au îndeplinit obligațiile asumate față de turiști, așa cum au făcut-o și o vor
face de fiecare dată. Menționăm că agențiile membre ANAT au aflat de această situație odată
cu sosirea turiștilor la unitățile hoteliere, nefiind anunțate din timp de către hotelieri. Chiar și așa,
agențiile s-au implicat pentru a găsi soluții alternative, întrucât turiștii nu aveau nicio vină.
Pentru a compensa neplăcerea creată, au fost acordate de către unitățile hoteliere în cauză
alternative la cazare sau compensații suplimentare, precum upgrade la regimul de masă, la
clasificarea hotelului, zile suplimentare de  cazare, toate acestea fără alte
costuri”, a declarat Aurelian Marin, președinte ANAT.
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CITESTE MAI MULT...

  

Sursa:  www.horeca.ro

            

Read more:  http://www.besthotels.ro/ro/stiri.html?start=4#ixzz3km6FLoCT   
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