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Στοιχεία για τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εταιρίας ForwardKeys, ηγέτιδας στην ανάλυση ταξιδιών 

παγκοσμίως, οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ισπανία για τους επόμενους μήνες 

Ιουλίου και Αυγούστου, δείχνουν να επιστρέφουν στα προ πανδημικά επίπεδα του 2019. 

Συγκεκριμένα, από τις 23 Ιουνίου, οι κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια έφτασαν αξία, ύψους 

20 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας το 92% των αντίστοιχων συνολικών κρατήσεων της ίδιας 

περιόδου του 2019. 

Μάλιστα, ο επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών αγοράς της ForwardKeys, κ.  Juan Antonio 

Gómez, επισήμανε ότι στις Βαλεαρίδες Νήσους και στα Κανάρια, οι εν λόγω κρατήσεις 

ξεπέρασαν τα προ πανδημικά επίπεδα, με δύο προορισμούς τους (Menorca και Fuerteventura) 

να εμφανίζουν περισσότερες κρατήσεις, κατά 19% και 17% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2019. 

Ωστόσο, η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα κρατήσεων, κατά 17% 

και 16% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που δείχνει την αργή ανάκαμψη των δύο 

αυτών πόλεων. Κύριος λόγος της επιβραδυμένης ανάκαμψής τους, αποτελεί η απουσία ταξιδιών 

μεγάλων αποστάσεων, είτε επειδή εκλείπει η συνδεσιμότητα με προορισμούς, όπως οι Η.Π.Α, 

είτε εξαιτίας της έλλειψης τουριστών από την Νοτιοανατολική Ασία (ιδιαίτερα από  την Κίνα), 

προορισμός που συνεχίζει να πλήττεται από την πανδημία.  

Αναφορικά με την προέλευση των τουριστών, φαίνεται ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου 

έχει, χωρίς αμφιβολία, ανακάμψει, με το επίπεδο των κρατήσεων να βρίσκεται κατά 5% πάνω 

από τις αντίστοιχες κρατήσεις του 2019, αποτελώντας την κύρια πηγή τουριστών στην Ισπανία, 

με 5 εκατ. πραγματοποιθείσες κρατήσεις (25% του συνόλου). Μεταξύ των υπόλοιπων 

σημαντικών αγορών προέλευσης, οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 

22% για την Γερμανία και 1% για την Γαλλία.  Ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές, 

που παρουσίασαν τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς σημειώθηκαν αυξήσεις, ύψους 

79%, 46% και 33% για την Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία αντίστοιχα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αντιληπτό ότι ο υψηλός πληθωρισμός στην Ισπανία, ο οποίος έφτασε 

το 10,2% τον Ιούνιο, δεν επηρέασε την πραγματοποίηση κρατήσεων, ενώ σύμφωνα με την 

έρευνα της ForwardKeys, η μεγάλη ζήτηση απενεργοποιεί οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια του 

πληθωρισμού και μόνο τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων είναι αυτά, που, για τώρα, αποτρέπουν 

την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. 
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