
Excursii in afara tarii
De trei ori mai multi sibieni vor concediu in strainatate
  
  Sibienii sunt amatori din ce in ce mai mari ai excursiilor in strainatate. Agentiile de turism au fost luate
cu asalt, vara aceasta, de cei care doresc sa viziteze locuri din afara tarii. Numarul solicitarilor este de
trei ori mai mare decat anul trecut. 
  
  Zeci de sibieni trec, zilnic, pragul agentiilor de turism, care le pun la dispozitie, diverse oferte de
excursii, in cele mai variate locuri din lume. Dintre ei, mai mult de jumatate isi si rezerva un loc. Asta
pentru ca si oferta este pe masura. Grecia, Spania, Turcia, Egiptul sau Tunisia sunt doar cateva dintre
locurile pe care ei le pot vizita, prin intermediul agentiilor. Reprezentantii acestora au observat o
predilectie a sibienilor pentru sejururile de sapte zile in strainatate, cu avionul, la preturi pentru
buzunarele celor mai multi. Cei care prefera Antalia, de exemplu sunt dispusi sa scoata din buzunare cel
putin 199 de euro de persoana, pentru sapte nopti, la un hotel de trei stele. Cam aceeasi suma platesc si
cei care aleg Grecia sau Egiptul, insa la hotel de doua stele. Preturile se maresc, in functie de doleantele
turistilor. Astfel, daca doresc vacante exclusiviste beneficiaza de o multitudine de oferte. Ei au la
dispozitie o serie de cluburi de vacanta de cinci stele, cu toate facilitatile incluse. In plus, turistii au parte
de diverse activitati sportive, seri tematice sau tratamente, iar serviciile pot fi personalizate. In functie de
gradul de confort de care beneficiaza si pretul excursiei creste, putand ajunge pana la 800-900 sau chiar
cateva mii de euro. Mai mult, sibienii cu dare de mana pot opta pentru o excursie in Creta, pentru care
vor plati aproximativ 2000 de euro. Dau un ban, dar au la dispozitie valet personal, piscina sau plaja
personalizata. In plus, doamnele pot oricand sa-si faca tratamente cosmetice, masaj sau aromaterapie.
Alte hoteluri, de exemplu ofera conditii foarte bune pentru practicarea golfului. Nici o excursie in Japonia
sau China nu este mai ieftina. Totodata, o excursie in tarile scandinave va “usura"  buzunarul sibienilor cu
1000 de euro. In schimb, cei care prefera Mexicul vor plati de doua ori mai mult. De asemenea,
solicitarile pentru croaziere sunt, anul acesta, la mare cautare. Sapte nopti pe Marea Mediterana ii costa
pe sibieni in jur de 1200 de euro, dar nu se vor putea plange de conditiile de care vor beneficia. 
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