
Turismul scade, dar nu se da batut
Desi nu mai are anvergura din anii trecuti, Sibiul inca mai atrage turisti.
 Cele mai recente buletine ale Directiei de Statistica Sibiu nu sunt tocmai imbucuratoare. Cifrele statistice
arata o scadere a numarului de turisti care trec prin Sibiu in comparatie cu anii trecuti. Spre exemplu, in
luna aprilie a acestui an au fost inregistrare 15.237 sosiri in hotelurile si pensiunile din judetul Sibiu, cu
aproape 6.000 mai putini turisti ca in luna aprilie a anului 2008. De asemenea, cand vine vorba de
innoptari in principalele structuri de primire turistica din judetul nostru, in aprilie s-au inregistrat 24.272
innoptari, fata de 34.878 in aceeasi luna a anului 2008.

 Cu toate acestea autoritatile cad de acord ca cifrele nu sunt tocmai relevante. Apoi, Festivalul de Teatru
si primele evenimente din vara cu siguranta au facut ca numarul turistilor sa creasca. De aceeasi parere
sunt si sibienii care lucreaza in turism. Marius Georgescu, asociat alaturi de un partener la pub-urile
Kulturkafe Sigi si Atrium, dar si la un hostel, spune ca a observat o scadere a numarului de turisti, dar nu
semnificativa. „Sigur, este o diferenta fata de aceeasi perioada din anul trecut, dar nu mare, nu
ingrijoratoare. Vom vedea exact care e situatia in lunile urmatoare, iulie, august, perioada in care vin cei
mai multi turisti in Sibiu ", spune Marius Georgescu. El mai observa totusi o diferenta fata de anul trecut
- faptul ca in 2009 a crescut ponderea turistilor romani, iar numarul turistilor straini pare a fi in scadere.
Tot turisti romani asteapta si Ocna Sibiului in principal. „Turisti avem la un grad de ocupare de 20 la
suta, dar avem doar un lac deschis vara aceasta. Am observat in ultimii ani ca abia dupa ce se incheie
Bacalaureatul creste mult numarul turistilor si la Ocna ", spune Gheorghe Banciu, viceprimarul din Ocna
Sibiului.

 Eu acum cobor de pe munte, la Fantanele spre Sibiel, cu un grup de turisti germani. Deocamdata este
activitate, ceva mai slaba ca anii trecuti, dar speram sa-si revina pe parcurs ", ne-a declarat telefonic si
Arpad Antal, angajat in turism.
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