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Οι τελευταίες προβλέψεις για τον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε, στις 7 Μαΐου, τον κατάλογο ‘πράσινων’ χωρών, στις οποίες 

επιτρέπει να ταξιδέψουν οι Βρετανοί από τις 17 Μαΐου. Πέραν της Ισπανίας, στον κατάλογο δεν 

συμπεριλαμβάνονται και οι βασικοί ανταγωνιστές της: Ελλάδα και Ιταλία. Παρά τη μη-

συμπερίληψη της Ισπανίας μεταξύ των ασφαλών προορισμών, που θα δεχτούν τους Βρετανούς 

τουρίστες, οι Ισπανοί ξενοδόχοι και, εν γένει, οι επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, είναι 

ελπιδοφόροι για τη σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Βασικές 

προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελούν η άρση των περιορισμών 

κινητικότητας και τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμών στις χώρες από τις οποίες θα έρθουν οι 

τουρίστες στην Ισπανία. 

Όσον αφορά τη Γερμανία, δεν έχει απαγορεύσει ρητά τα ταξίδια, αλλά παροτρύνει τους πολίτες 

της να μην ταξιδέψουν, έως ότου η επιδημιολογική κατάσταση βελτιωθεί σημαντικά. Οι δύο 

ανωτέρω χώρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των τουριστικών αφίξεων στην Ισπανία. 

Στην περίπτωση των Βαλεαρίδων νήσων, το ποσοστό των Γερμανών τουριστών  φτάνει το 60% 

του συνολικού τους τουρισμού. 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της αλυσίδας Hesperia, η 

οποία διαθέτει 28 ξενοδοχεία ανά την Ισπανία, προβλέπεται προοδευτική ανάκαμψη του 

τουρισμού, ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς, ώστε να υπάρχει αποκρυσταλλωμένη εικόνα για την 

εξέλιξη της καλοκαιρινής σεζόν. Σύμφωνα με την αλυσίδα ξενοδοχείων, Barceló, οι κρατήσεις 

είναι 50% χαμηλότερες απ’ ό,τι θα ήταν την περίοδο προ-πανδημίας, όμως αναμένεται αύξηση 

στη ζήτηση τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης, επισημαίνει ότι, όπως και την προηγούμενη χρονιά, 

τα έσοδα της φετινής καλοκαιρινής περιόδου θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τον 

εγχώριο τουρισμό. 

Επιπλέον, η SiteMinder, γνωστή εξειδικευμένη εταιρία παροχής λογισμικού στη βιομηχανία 

τουρισμού, με έμφαση στην τεχνολογία άμεσων κρατήσεων, ανακοίνωσε ότι η Ισπανία είναι 

πλέον ο πιο δημοφιλής προορισμός για τα ταξίδια ‘της τελευταίας στιγμής’. Οι κρατήσεις, κατά 

το διάστημα 11 Απριλίου με 11 Μαΐου, διπλασιάστηκαν, φτάνοντας το 72,04%, σε σύγκριση με 

το 38,85% της ίδιας περιόδου το 2019. Οι ξενοδοχειακές κρατήσεις στη Βαλένθια και στη Μάλαγα 

ανέρχονται στο 82,48% και 80,06% των κρατήσεων του 2019 αντιστοίχως και κατατάσσονται 

στους πέντε πρώτους προορισμούς διεθνώς με τις περισσότερες κρατήσεις. 

Παρά τα αισιόδοξα δεδομένα που διαμορφώνονται το τρέχον διάστημα, ο τουρισμός στην 

Ισπανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να επανέρθει στα, προ πανδημίας, επίπεδα. 
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