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O delegaţie formată din investitori iranieni în  turism şi transportul  aerian a sosit, marţi, la
Constanţa, pentru  discuţii preliminarii cu 
hotelierii 
de pe 
litoral 
şi din Delta Dunării,  în vederea includerii  rivierei româneşti în oferta lor turistică.

  

Evenimentul, organizat de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) în sala de
conferinţe a Hotelului Iaki, din Mamaia, a început cu o  conferinţă de presă în cadrul căreia
preşedintele Asociaţiei  Serviciilor de Transport Aerian şi al Agenţiilor de 
Turism 
din Iran,  Mohamad Hassan Kermani, a afirmat că organizaţia pe care o reprezintă  îşi doreşte
ca încă din acest an să aducă primele curse charter cu  turişti iranieni, pe 
litoralul 
românesc. 'Noi deja vindem de câţiva ani  pachete pe 
litoralul
turcesc, iar recent am deschis destinaţiile  turistice din Bulgaria şi oferta din aceste ţări se
bucură de mare  succes în Iran. Oamenii de afaceri iranieni cred cunosc ţara  dumneavoastră
că este o bună oportunitate să oferim pachete turistice şi  în România, dacă putem stabilii o
colaborare cu autorităţile,  turoperatorii şi 
hotelierii 
de aici, în primul rând pentru a găsi  condiţii tarifare şi de calitate a serviciilor, similare cu cele
de pe  pieţele pe care operăm în Bulgaria, spre exemplu. Evident, în primul an  vom tatona
piaţa din România cu un grup de maxim 1500 - 2000 de turişti,  pe 
litoral
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, dar există premisele ca în maxim doi ani să ajungem să  operăm până la 20. 000 de turişti
anual, atât în hotelurile de la mare  cât şi la munte' - a declarat Kermani.

  

Pentru a citi mai multe despre litoralul romanesc, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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