
Teatrul in prim plan  -Turistii straini au luat cu asalt Sibiul
Editia din acest an a Festivalul International de Teatru "Semne" a adunat la Sibiu, peste 2.000 de turisti
din toate colturile lumii. Reprezentantii municipalitatii si organizatorii Festivalului sustin ca numarul
este destul de mare, daca se tine cont de faptul ca, pe tot parcursul anului trecut, circa 15.000 de turisti
au "semnat" in cartea de oaspeti a judetului.
  
  Cei mai multi dintre turistii straini care au venit la Sibiu pe perioada Festivalului International de Teatru
sunt europeni. Cu toate acestea, nici asiaticii si nici chiar africanii nu au lipsit de la "apelul" actului
cultural. Multi dintre ei au luat parte la spectacolele puse in scena cu ocazia Festivalului, insa au trecut in
revista si impejurimile cetatii lui Hermann. 
  Aflati in concediu sau in turneu, acestia au luat la ocol judetul, fara sa le scape nimic din ceea ce un
turist ar avea de vazut. In total, aproape 2.000 de persoane din peste 100 de tari au stat zile-n sir in
hotelurile din Sibiu, dar si in apropierea lor si s-au aratat impresionati de frumusetile judetului. 
  Anul trecut, peste 15.000 de turisti au trecut pragul Centrului de Informatii pentru Turisti, 60 la suta
fiind straini. Potrivit reprezentantilor Primariei, dintre acestia, majoritatea au fost germani, urmati de
englezi, americani, olandezi si francezi. Pe langa acestia, in Sibiu au sosit in vara trecuta si turisti din
Hong Kong sau din alte tari din Asia, care au cerut informatii despre oras sau imprejurimi. Numarul
acestei categorii de “calatori"  pare sa fie in crestere, in comparatie cu anii trecuti. Cel mai mare aflux s-a
inregistrat in vara trecuta, in august, cand au trecut prin Sibiu aproximativ 200 de turisti pe zi. Nici
perioada de iarna nu este ocloita de oaspetii. Cele mai vizitate destinatii sunt Cindrel, Fagaras si Balea.
Afluxul mare de turisti a insemnat, totodata, si castiguri mari atat pentru bugetul celor care detin hoteluri
in oras si in judet, cat si pentru bugetul local. Potrivit legislatiei in vigoare, vistieria locala percepe o taxa
hoteliera stabilita la patru procente din tariful de cazare practicat de hotel. Astfel, daca in 2003 bugetul
local a incasat 4,029 de miliarde de lei, iar, anul trecut, suma a crescut la 6,144 de miliarde,
municipalitatea asteapta, acum, mult mai multi bani. 
  
  Citat :
  Vara aceasta se anunta una extrem de fierbinte si mai ales profitabila cel putin pentru o parte din
agentii economici din oras  - proprietarii de hoteluri, pensiuni, restaurante si agentii turistice. Pana
acum, in sibiu au sosit peste 2.000 de turisri. Perioada de varf a fost Festivalul International de Teatru.
  
  Marian CRACIUN
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