
Sibiul fara camping
<i>In timp ce in Europa campingurile sunt foarte cautate, Sibiul nu are nicio oferta pentru turistii care vin
cu cortul sau cu rulota. Singurele locuri de campare sunt la Cisnadioara, Ocna Sibiului, Carta sau in
natura, in locuri neamenajate, fara apa calda sau WC</i><br />  <br />  Liniste, aer curat, iarba verde,
ciripit de pasarele. Minimul pe care si-l doreste fiecare intr-un concediu cu cortul sau rulota. Multi dintre
turistii romani si cei straini cauta asa ceva. Pana anul acesta, iubitorii de natura veneau la Sibiu si
petreceau cateva zile in rulote sau corturi in campingul din Dumbrava. Acum insa, ei sunt indrumati
pentru campare in padurile din jurul orasului, pentru ca vechiul camping a fost inchis si va fi redeschis
abia vara viitoare. <br />  Anul acesta, turistii care vin la Sibiu sau sunt doar in trecere prin oras sunt
obligati sa se cazeze la hotel, chiar daca au venit cu rulota sau pregatiti sa isi instaleze cortul. si asta
pentru ca vara aceasta Sibiul nu are niciun camping functional. Singura locatie de acest gen, cea din
Dumbrava Sibiului, a fost inchisa pentru renovare. "Campingul a fost inchis, pentru ca i se va schimba
locatia. Aceasta va fi amplasata undeva in zona Motelului Dumbrava, cateva cladiri de acolo vor fi
daramate. Campingul, care va fi deschis undeva prin mai-iunie 2007, se va intinde pe o suprafata de
aproximativ 3.000 metri patrati si va avea spatii pentru rulote, platforme. Va exista un grup sanitar, iar
platformele vor fi conectate la curent electric", a declarat pentru SIBIANUL Ionut Strugaru, directorul
Grand Hotel Dumbrava.  <br />  <br />  <b>Trimisi in padure</b><br />  Turistii care vin la Sibiu in
dorinta de a petrece cateva zile in natura ar trebui sa mai stea putin pe ganduri. si asta doar daca ii
deranjeaza sa isi aseze cortul undeva la marginea orasului, in padure fara minimul de confort. "Vin in
continuare turisti care ne cer informatii despre campingurile din oras, iar noi suntem nevoiti sa ii trimitem
la iarba verde, pentru ca nu mai exista un loc special amenajat. Conditiile de acolo sunt improprii - nu
exista canalizare, racordare la curent electric", spune Dragos Minea, consilier in cadrul Centrului de
Informare pentru Turisti.  <br />  <br />  <b>Solutii putine</b><br />  Pentru turistii iubitori de natura
exista totusi o rezolvare. Daca Sibiul nu are momentan nici macar un camping, in judet sunt totusi cateva.
Unul dintre acestea ar fi complexul Ananas din Cisnadioara, de altfel, singurul care are site pe Internet.
Patronul locatiei, Michael Ben�r (foto), un cetatean de origine germana, a venit in Romania hotarat sa isi
deschida o afacere. "Desi campingul functioneaza doar de un an, am avut foarte multe cereri, majoritatea
turistilor care au venit au fost cetateni germani", spune el.  Alte campinguri, cum ar fi cel de la Ocna
Sibiului, Carta sau Sebesul de Sus sunt si ele pregatite sa-i primeasca pe turistii aflati in tranzit, dar destul
de departe de oras.  <br />  <br />  <b>Campinguri occidentale</b><br />  Campingurile din tarile
europene le ofera conditii deosebite turistilor. Locatiile de acest gen au o suprafata extinsa, in care cei
cazati au la dispozitie un restaurant, grupuri sanitare cu dusuri, locuri de joaca pentru copii. In plus, sunt
deschise pe toata perioada anului si beneficiaza de paza permanenta. <br />  In imediata apropiere a
Venetiei, la cativa kilometri, se afla Venezia Camping Village. Turistii au la dispozitie bungalouri sau
locuri de parcare pentru masini si rulote. Preturile sunt accesibile, iar conditiile excelente. Copiii pana la
10 ani beneficiaza de cazare gratuita, iar in camping sunt bine primiti motociclistii si... animalele
turistilor. Tot in Italia, langa Bologna, intr-o zona de dealuri si paduri puteti campa pe doar cativa zeci de
euro pe noapte, cu tot meniul inclus: apa clada, restaurant deschis non-stop, racordare la curent electric.
<br />  Daca ajungeti in zona Parisului, nu ar trebui ratata o noapte in Campingul "Le Colombier".
Preturile sunt accesibile, iar pentru zilele foarte calduroase exista o piscina de 25/12 metri. si pentru ca si
campingurile sunt notate cu stele in functie de dotari, cel din Franta are la intrare cate 4. <br />  <br /> 
<b>Turismul viitorului</b><br />  Cazarea in campinguri se pare ca va fi modalitatea cea mai buna
pentru turisti, si asta pentru ca tarifele in astfel de locatii sunt mult mai mici decat cele practicate de
hoteluri. Campionatul Mondial de Fotbal din acest an a demonstrat deja acest lucru. Pe perioada
Campionatului, o camera la hotel, care in mod normal costa 167 de euro pe noapte, a ajuns la un pret de
1.294 de euro. Acest lucru nu i-a speriat pe turisti, pentru ca o mare parte dintre hotelurile germane a fost
rezervata in totalitate. Chiar si asa, rata de ocupare a camerelor de hotel este de doar 60%. In schimb,
campingurile din Germania sunt arhipline. Fiecare dintre ele are peste 2.000 de locuri si au fost dotate cu
ecrane de mari dimensiuni.  
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