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Αφιέρωμα σε ισπανική Ένωση Ηοstetur για δραστηριότητα ισπανικού 

τουριστικού γραφείου, με ταξίδια αποκλειστικά στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα και με εκτενές αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου τ.έ. στην ιστοσελίδα 

της Ηοstetur, η οποία αποτελεί σημαντική κλαδική ένωση στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία, 

πραγματοποιήθηκαν αυθημερόν τα εγκαίνια του ταξιδιωτικού γραφείου Vamos a Grecia, το οποίο 

πραγματοποιεί ταξίδια αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης έλαβε χώρα, ενώπιον στοχευμένου ισπανικού κοινού, σε ελληνικό εστιατόριο της 

Μαδρίτης, από τους ιδιοκτήτες, κ. Αλέξανδρο Βουρβούλια και κα. Susana Casado. Αποτελεί το 

δεύτερο γραφείο στην Ισπανία, με το πρώτο στη Βαρκελώνη, σε εγκαταστάσεις 250 τ.μ., με την 

ονομασία Anem a Grecia, που λειτουργεί από το 2012.  

Η επένδυση έφθασε τα 100.000 ευρώ, ενώ το ταξιδιωτικό γραφείο της Βαρκελώνης έκλεισε την 

προηγούμενη χρονιά με τζίρο 5 εκ. ευρώ, φέρνοντας στη χώρα μας για διακοπές, περί τους 4.000 

Ισπανούς πολίτες. Για τη φετινή χρονιά, ο κ. Βουρβούλιας επέλεξε να μην κάνει κάποια πρόγνωση 

για τα έσοδα, καθώς το σημαντικότερο είναι να γνωρίσουν οι Ισπανοί πολίτες και το νέο 

παράρτημα στη Μαδρίτη, εκτιμώντας, όμως, ότι 255.000 Ισπανοί θα επισκεφθούν την Ελλάδα 

εντός του έτους.   

Ακόμη, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της εταιρίας, οι ελκυστικότεροι προορισμοί για τους Ισπανούς 

είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη και ακολουθούν η Μήλος, η Νάξος και η Πάρος. Παρόλα αυτά, 

δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας, ειδικότερα στα δύο πρώτα νησιά, το γραφείο προτρέπει 

τους πελάτες του να εξερευνήσουν και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κρήτη, την οποία 

εκτιμούν ως πολλά υποσχόμενη και με σημαντικό περιθώριο προσέλκυσης Ισπανών τουριστών. 

Επίσης, μεγάλη ζήτηση έχουν οι κρουαζιέρες καθώς και οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 

όπως σε Αθήνα, Κόρινθος και Ολυμπία.  

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των Ισπανών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, οι 

τελευταίοι αποτελούνται κυρίως από οικογένειες, ζευγάρια και μικρές ομάδες μεταξύ τεσσάρων 

και οκτώ ατόμων. Η μέση διάρκεια παραμονής είναι επτά ημέρες ενώ η μέση δαπάνη ξεπερνά τα 

1.200 ευρώ, με το 98% των πελατών που επισκέπτονται τη χώρα, να μένουν ικανοποιημένοι. 

Εν κατακλείδι, επιχειρηματικές ενέργειες, ως η ανωτέρω, αποτιμώνται ιδιαίτερα θετικά για την 

πορεία του τουρισμού της χώρας μας, αφού οι αναμενόμενες μειώσεις τουριστών και στην 

Ελλάδα από τις ασιατικές χώρες, ιδίως σε γνωστούς προορισμούς, εξαιτίας του κορωνοϊού 

(KOROVID19), θα μπορούσαν κάλλιστα να μετριαστούν με τις αφίξεις από άλλες χώρες. Η 

Ισπανία αποτελεί μία πολύ αξιόλογη αγορά που εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία, δεδομένου 

ότι οι πολίτες της έχουν πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα, τον πολιτισμό και το πλούσιο φυσικό 

της περιβάλλον ενώ διαθέτουν υψηλή αγοραστική δύναμη. Ακόμη, η γεωγραφική απόσταση δεν 

είναι απαγορευτική ενώ η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και η πρόσφατη αύξηση των πτήσεων των 

αερογραμμών μεταξύ των δύο χωρών μόνο θετικά επιδρούν. Τέλος, παρουσιάζει πολύ σημαντικά 

περιθώρια προσέλκυσης τουριστικών ροών, που είναι ακόμη χαμηλές, γεγονός που έχει 
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επισημανθεί και σε σχετική πρόσφατη έρευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ για τον τομέα του 

τουρισμού στην Ισπανία 
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