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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Α  υξημένο ενδιαφέρον για τουρισμό σε Τουρκία και Αίγυπτο  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα  του ειδικού τύπου,  τα  τουριστικά γραφεία  στην Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, καταγράφουν το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για θερινές διακοπές, με
τις πρώτες θέσεις στην προτίμησή τους να καταλαμβάνουν Τουρκία και Αίγυπτος. Ειδικοί
του κλάδου, αποδίδουν το αυξημένο ενδιαφέρον, αφενός στην άρση των περιοριστικών
μέτρων κατά της πανδημίας του Covid-19 και αφετέρου στα προνομιακά πακέτα διακοπών
που προωθούνται για την Τουρκία και την Αίγυπτο. Για τα μεγάλα πρακτορεία τουρισμού
της χώρας, "Fibula", "Centrotours" και "Avaz", ο προτιμώμενος προορισμός, σύμφωνα με
τον αριθμό κρατήσεων που έχουν γίνει, είναι η Τουρκία, με την Αίγυπτο να ακολουθεί. Ο
αριθμός  των  πτήσεων  από ΒκΕ σε  Τουρκία  έχει  διπλασιαστεί,  ενώ υπάρχουν  ημέρες
ακόμα  και  με  4  πτήσεις  προς  διάφορους  προορισμούς,  όπως Αττάλεια,  Αλικαρνασσό
(Bodrum) και Μαρμαρίδα. 

Προκειμένου η Τουρκία να αντισταθμίσει την απώλεια των Ρώσων τουριστών, προσφέρει
στην  ΒκΕ  οικονομικά/εκπτωτικά  πακέτα  «all  inclusive».  Για  παράδειγμα,  το  κόστος
οικογένειας τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της
διαμονής με πλήρη σίτιση και όλων των εσωτερικών μετακινήσεων, ξεκινά από τα €1.400.
Παρόμοια πακέτα προσφέρει  και η Αίγυπτος. Για παράδειγμα,  επταήμερη διαμονή δύο
ατόμων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δεν ξεπερνά τα €1.115. Τρίτη κατά σειρά στις
προτιμήσεις των Βοσνίων, έρχεται  το Μαυροβούνιο, που λόγω γεωγραφικής γειτνίασης
προσφέρει ακόμη πιο ελκυστικές τιμές. Για παράδειγμα, τριήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο
τεσσάρων αστέρων στην πόλη Budva, κοστίζει €150.

Ο  τουρισμός  μπορεί  να  αποτελέσει  όχημα  ελληνικής  επιχειρηματικής  και  επενδυτικής
δράσης στην ΒκΕ. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας,  στο  πλαίσιο  της  ενίσχυσης  των  τουριστικών  σχέσεων  με  την  ΒκΕ,  έχει
προτείνει  την  επίσημη  συμμετοχή  της  χώρας  μας  στη  διεθνή  Έκθεση  Τουρισμού



Σεράγεβο.  Η  απουσία  μας  από  την  έκθεση  αυτή,  συμπαρασύρει  στην  αφάνεια  και
τουριστικά  γραφεία  της  ΒκΕ,  τα  οποία  θα μπορούσαν  να προσφέρουν  ολοκληρωμένα
τουριστικά πακέτα για Ελλάδα, ή και να προβάλουν τη χώρα μας ως ελκυστικό τουριστικό
προορισμό.  Ταυτόχρονα,  δημιουργεί  «κενό»  το  οποίο  έρχονται  να  καλύψουν  οι
ανταγωνιστές μας, σε μια γεωγραφική περιοχή που κατά τεκμήριο αποτελεί “γειτονιά μας”
και στην οποία η χώρα μας, κατέχει, για πολλούς λόγους, ηγετική θέση. 


