
Sibiul, in top 3 pachete turistice
Conform Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism Mărginimea Sibiului se află in primele trei tipuri de
pachete turistice interne vandute.
  
  
  
  TOPUL TIPURILOR DE PACHETE TURISTICE INTERNE VaNDUTE PRIN AGENŢIILE DE
TURISM MEMBRE ANAT
  
  1. Pachete de turism montan (hoteluri şi vile din zonele Valea Prahovei, Predeal, Poiana Braşov,
Bran-Moieciu, Borşa, Arieşeni, Păltiniş, Campulung Moldovenesc etc.)
  
  2. Pachete in staţiuni balneare (Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Vatra Dornei, Buziaş, Covasna, Băile
Herculane, Băile Govora etc.)
  
  3. Pachete de turism rural (Bran Moieciu, Maramureş, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Vrancea,
Apuseni)
  
  in plus, Mărginimea Sibiului se află şi in primele destinaţii preferate de turiştii străini care vor petrece
iarna in ţara noastră.
  
  TOPUL TIPURILOR DE PACHETE TURISTICE DE INCOMING VaNDUTE PRIN AGENŢIILE DE
TURISM MEMBRE ANAT
  
  1. Staţiuni montane (Sinaia, Predeal, Poiana Braşov, Bran Moieciu, Slănic Moldova) – grupuri din
Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Ungaria, turişti individuali din Grecia, Turcia, Ungaria,
Marea Britanie.
  
  2. Turism rural (Maramureş, Bucovina, Munţii Apuseni, Mărginimea Sibiului) – turişti individuali din
Ungaria, Germania, Austria, Italia, Franţa etc.)
  
  " Din păcate, la capitolul incoming sezonul de iarnă nu atrage mulţi turişti străni in Romania.
Majoritatea sunt individuali şi aleg pensiunile rurale. Cele mai multe grupuri sunt in prima jumătate a
lunii ianuarie, din spaţiul ex-sovietic. Datorită imbunătăţirii relaţiilor cu Republica Moldova, se aşteaptă
mai mulţi turişti din ţara vecină ", explică ANAT intr-un comunicat de presă.
  
  ANAT speră ca in anul 2010 turismul romanesc să işi revină faţă de 2009 şi să inregistreze şi o creştere
uşoară, de cel puţin 5%. Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, ANAT estimează o scădere de cel mult 10%
faţă de anul precedent a circulaţiei turiştilor. Pană la ora actuală, pachetele turistice şi locurile deţinute de
agenţii la hoteluri au fost vandute in proporţie de 70-80%.
  
  Se observă o creştere a cererii turistice pentru perioada Crăciunului, atat pe intern, cat şi pe extern.
Motive: obişnuinţa romanilor de a se deplasa cu familia de Crăciun, căpătată in ultimii ani, şi tarifele mai
mic practicate in această perioadă, faţă de perioada Revelionului.
  

Cuvinte cheie: pensiuni  turism  paltinis  romania  craciun  paltin  marginimea sibiului  austria  sibiul
brasov  hotel  germania  turcia  italia  ungaria  franta  revelion  republica moldova  grecia  covasna
ucraina  marea britanie  moldova  poiana  vile  hoteluri  sinaia
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