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Απαισιόδοξες για την καλοκαιρινή περίοδο οι περιοχές στην Ισπανία που εξαρτώνται 

από Βρετανούς τουρίστες 

Η απόφαση του Ην. Βασιλείου να μην άρει τους περιορισμούς ελεύθερης μετακίνησης και 

κοινωνικών επαφών, έως και την 19η Ιουνίου, επηρεάζει την πορεία των τουριστικών εσόδων 

της Ισπανίας και, ιδίως συγκεκριμένων περιοχών που, παραδοσιακά, κατακλύζονται από 

Βρετανούς τουρίστες. Συνολικά, το 2019, την Ισπανία επισκέφτηκαν 18,1 εκ. Βρετανοί, που 

αποτέλεσαν περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου των αλλοδαπών επισκεπτών. Το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά σε ορισμένες περιοχές, όπως οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες 

Νήσοι, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη μειωμένη 

κινητικότητα, που θα παρατηρηθεί και το φετινό καλοκαίρι.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη Benidorm, η οποία προσελκύει και τον μεγαλύτερο 

αριθμό Βρετανών, που ξεπερνάει τους 790.000 και αποτελεί το 37% του συνόλου των 

αλλοδαπών στην πόλη. Σύμφωνα με την κα. Nuria Montes, Διευθύντρια της Ξενοδοχειακής και 

Τουριστικής Ένωσης της Κοινότητας της Βαλένθια (Hosbec), μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, 

το αισιόδοξο σενάριο είναι οι Βρετανοί τουρίστες να επιστρέψουν στην Ισπανία στα τέλη του 

Ιουνίου, ενώ το απαισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για επιστροφή τους στα τέλη Αυγούστου. Η 

Benidorm αναμένεται να λάβει περί το ήμισυ των τουριστών του 2019. Για ορισμένες περιοχές, 

το δεύτερο σενάριο, πρακτικά, σημαίνει την παράλυση του τουριστικού τομέα και για το τρέχον 

ετος, αφού η περίοδος υψηλής επισκεψιμότητας είναι το καλοκαίρι.  

Μία από τις Κοινότητες αυτές είναι η Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων, όπου σε ορισμένες 

περιοχές, όπως οι Pollensa στη Mallorca και οι Santa Eulalia del Rio και Sant Antoni de 

Portmany στην Ibiza, οι Βρετανοί αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ των αλλοδαπών 

τουριστών. Σε δύσκολη κατάσταση θα βρεθούν και οι Κανάριες Νήσοι και, ιδιαίτερα, περιοχές, 

όπως η Adeje και Arona στην Tenerife, τις οποίες επισκέπτονται περί τους 920.000 Βρετανοί. 

Παρότι οι περιοχές αυτές της Ισπανίας επιδιώκουν την απεξάρτησή τους από την αγορά του Ην. 

Βασιλείου και την προσέλκυση άλλων τουριστών από τη Γαλλία και ανατολικές χώρες, η 

πρόσβαση για τις εν λόγω αγορές γίνεται αποκλειστικά μέσω αέρα, αντίθετα με άλλες τουριστικές 

περιοχές, όπως η προαναφερόμενη Benidοrm, την οποία ένας Γάλλος μπορεί να επισκεφθεί με 

το αυτοκίνητό του.   

Εντούτοις, οι ανησυχίες των επαγγελματιών των περιοχών αυτών επεκτείνονται και για τα 

επόμενα έτη. Ο κ. Jorge Marichal, Πρόεδρος της Ξενοδοχειακής Ένωσης των Καναρίων Νήσων, 

υποστηρίζει ότι πολλά από τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει το Ην. Βασίλειο οφείλονται στην 

αποχώρησή του από την Ε.Ε. και την αύξηση του προστατευτισμού, με απώτερο στόχο την 

ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού του Βασιλείου. Δεδομένων των συνθηκών, τις εν λόγω 

ισπανικές περιοχές θα μπορούσε να διασώσει ο εγχώριος τουρισμός, κάτι το οποίο για το φετινό 

καλοκαίρι μοιάζει δύσκολο, αφού προκειμένου να ταξιδέψει κάποιος από την υπόλοιπη Ισπανία 
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στις Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσους, πρέπει να είναι εμβολιασμένος ή να υποδεικνύει αρνητικό 

τεστ PCR.   
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