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Ντουμπάι, 8 Φεβρουαρίου 2022 

   
     
 Ανάκαμψη του κλάδου του τουρισμού του Ντουμπάι 

 

Ο τουριστικός κλάδος του Ντουμπάι το 2021 ανέκαμψε σημαντικά με τους αριθμούς διεθνών 
επισκεπτών το τελευταίο τρίμηνο του έτους να ανέρχονται περίπου στο 74% του συνολικού αριθμού 
πριν από την πανδημία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το τοπικό Υπουργείο Οικονομίας και 
Τουρισμού του Ντουμπάι (Department Economy & Tourism - DET), το Ντουμπάι προσέλκυσε 7,28 
εκ. διεθνείς επισκέπτες κατά το 2021, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση ύψους 32%. Σχεδόν το ήμισυ 
αυτών, 3,4 εκ. επισκέπτες, επισκέφθηκαν το Εμιράτο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Όσον 
αφορά στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης, η Ινδία κατέλαβε την 1η θέση (910.000 επισκέπτες, 
αύξηση 5,3% ετησίως), ακολουθούμενη από τη Σαουδική Αραβία (491.000, +22,8% ετησίως), τη 
Ρωσία (444.000, +50,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (420.000, +7,1% ετησίως). Οι τουριστικές αφίξεις 
από τις περιφερειακές αγορές (MENA και GCC) συνέβαλαν στο 26% του συνόλου. Η Δυτική Ευρώπη 
αντιπροσώπευε το 22% των συνολικών επισκεπτών το 2021 με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ακολουθούμενη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Η Νότια Ασία συνεισέφερε 
το 18% των συνολικών διεθνών επισκεπτών με τη Ρωσία, την ΚΑΚ και την Ανατολική Ευρώπη να 
συνεισφέρουν το 15%. 

Οι θετικές επιδόσεις στην προσέλκυση τουριστών είχαν ευνοϊκές επιπτώσεις και στον 
ξενοδοχειακό τομέα. Η μέση πληρότητα, συνολικά, έφτασε το 67% το 2021 σε σύγκριση με 54% το 
προηγούμενο έτος, με το τελευταίο τρίμηνο η πληρότητα να κυμαίνεται στο 80%. Επίσης, παρότι ο 
Δεκέμβριος σημείωσε μια μικρή πτώση στα ποσοστά πληρότητας, τα ξενοδοχεία κατάφεραν να 
διατηρήσουν τις τιμές σταθερές, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) να παραμένουν 
αμετάβλητα έναντι του Νοεμβρίου, μετά από 4 διαδοχικές αυξήσεις σε μηνιαία βάση. Στο τέλος του 
2021, υπήρχαν συνολικά 755 ξενοδοχεία σε λειτουργία και 137.950 διαθέσιμα δωμάτια, σε σύγκριση 
με 711 ξενοδοχεία και 126.947 δωμάτια στο τέλος του 2020. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Δεκέμβριο, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι διατήρησε τη θέση 
του ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες, υποδεχόμενο 3,54 εκ. 
επιβάτες, περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερους από το επόμενο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο, 
το Heathrow του Λονδίνου, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία συμβούλων OAG. Σε αυτή τη 
θετική επίδοση συνέβαλε και η Dubai Expo2020, η οποία υποδέχτηκε 11,6 εκατομμύρια επισκέπτες 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, με το 30% των επισκεπτών να προέρχονται από το εξωτερικό. 

 

 


