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Numarul cetatenilor straini care au venit in Romania si s-au cazat in unitati turistice a crescut
cu peste 10% in primele zece luni din acest an, in timp ce plecarile romanilor in strainatate au
avansat cu doar 1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.
 In luna octombrie, comparativ cu perioada corespunzatoare din anul precedent, sosirile turistil
or rom
ani si straini in 
unitatile turistice
au crescut cu 15,3%, iar numarul de innoptari a fost mai mare cu 9,5%, relateaza Mediafax.

Comparativ cu octombrie 2010, la punctele de frontiera s-a inregistrat in octombrie 2011 o
crestere atat la sosirile vizitatorilor straini (6,5%), cat si la plecarile in strainatate ale vizitatorilor
romani (1,3%). In primele zece luni, comparativ cu perioada similara din 2010, atat sosirile, cat
si innoptarile (turisti romani si straini) au inregistrat cresteri de 15,9%, respectiv 12,2 %. 

Sosirile inregistrate in luna octombrie au insumat 586.400, in crestere cu 15,3 % fata de cele din
luna octombrie 2010. Sosirile turistilor romani au reprezentat 76,2% din numarul total, pondere
apropiata de cea din octombrie 2010. 

Sosirile in unitati turistice detin in luna octombrie o pondere de 79,3% din total, in crestere cu
16,6 puncte procentuale fata de luna corespunzatoare a anului trecut. 

Innoptarile inregistrate au insumat 1.483.000 in crestere cu 9,5% fata de cele din luna
octombrie 2010. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in luna octombrie a fost de
28,1% pe total structuri de caza
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re tur
istica, in crestere cu 0,8 puncte procentuale fata de luna octombrie 2010. Un indice mai mare a
fost inregistrat la hoteluri ( 35,3%). Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la
punctele de frontiera, au fost in luna octombrie de 627.600, in crestere cu 6,5% fata de luna
octombrie 2010.

  

Penrtru a citi despre unele dintre cele mai apreciate obiective turistice de catre turistii straini,
accesati  aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.dailybusiness.ro
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