
Agroturismul ia vadul hotelierilor - Pensiunile sibiene, la nivelul celor occidentale
Luna august pare sa fie, potrivit specialistilor sibieni in turism, drept luna de varf a afluxului de musafiri
in zonele agroturistice din nordul judetului. Noua structura coordonata de Consiliul Judetean Sibiu
pentru dezvoltarea turismului in judet - Asociatia Judeteana a Turismului Sibiu - duce o politica inspirata
din modelul francez.
  
  Cele 49 de pensiuni inscrise in Asociatia Turismului Rural Sibiu au simtit un vant de mai bine, dupa
afluxul de turisti straini inregistrat in lunile de vara ale anului in curs. Desi vremea nefavorabila a
influentat in mod negativ dorinta turistilor romani de a se indrepta spre pensiunile turistice, strainii nu au
ezitat sa traiasca macar pentru cateva zile in mod traditional romanesc. "Acum sejurul la pensiunile
coordonate de noi este cu mult scurtat, din cauza timpului limitat al turistilor. Majoritatea nu stau mai
mult de o saptamana, insa cel mai important lucru este ca imaginea negativa a Romaniei este schimbata
prin intermediul acestor zone de agrement", spune Simina Manea, directorul executiv al Asociatiei de
Turism Rural Transilvan. Luna august pare sa fie, potrivit specialistilor sibieni in turism drept luna de
varf a afluxului de musafiri in zonele agroturistice, precum Marginimea Sibiului sau cea din nordul
judetului. 
  Majoritatea celor care vor sa isi petreaca concediul la pensiune cer cazare la standarde de trei margarete,
adica in camere cu baie inclusa. "Majoritatea turistilor care aleg sa isi petreaca concediu in zonele
agroturistice din Sibiu cer conditii similare cu cele de acasa. In acest sens, investitiile proprietarilor au
crescut, la fel si preturile pentru pachetele turistice", precizeaza directorul Asociatiei de Turism Rural
Transilvan. 
  Un beneficiu in plus pentru acest tip de turism este colaborarea Asociatiei sibiene cu Departamentul
francez Ille et Villaine, care prin parteneriatul dintre cele doua Consilii Judetene indreapta spre Sibiu o
multime de turisti francezi. De altfel, modelul de strategie turistica aplicata in judetul Sibiu este
asemanator cu cel din departamentul Ille et Villaine. In cadrul aceluiasi parteneriat, cele 49 de pensiuni
sibiene vor fi prezentate intr-unul dintre cele mai importante cataloage de turism din Franta - "Gide de
France". 
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