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Δραστηριοποίηση του ισπανικού οργανισμού τουρισμού TURESPAÑA στις ΗΠΑ 

 
Το  Ινστιτούτο Τουρισμού της Ισπανίας (Turespaña) είναι ο δημόσιος φορέας της χώρας, που 

υπάγεται στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της χώρας, με κύρια 

αρμοδιότητα το μάρκετινγκ της Ισπανίας, ως ταξιδιωτικού προορισμού σε όλο τον κόσμο. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Turespaña πραγματοποίησε, από τις 30/03/2022 έως 01/04/2022, ημερίδες 

προώθησης, με την ονομασία “Spain Summit 2022” στο Μαϊάμι, οι οποίες αφορούσαν  

επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου των ΗΠΑ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 56 αμερικανικά 

ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικοί πράκτορες, που επιλέχθηκαν από 4 γραφεία τουρισμού, που 

διατηρεί το Turespaña στις ΗΠΑ, τα οποία στεγάζονται σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μαϊάμι και Λος 

Άντζελες. 

Στις ημερίδες, τα στελέχη των 56 γραφείων και οι τουριστικοί πράκτορες ήρθαν σε επικοινωνία 

με τους εκπροσώπους 28 ισπανικών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και 17 ισπανικών 

προορισμών, κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, διαδραστικών εκδηλώσεων, γαστρονομικών και 

οινικών παρουσιάσεων καθώς και 1362 επιχειρηματικών συναντήσεων, μεταξύ των 

επαγγελματιών των δύο χωρών. 

Σημειώνεται ότι αυτές οι ημερίδες είναι οι  πρώτες, που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ, έπειτα 

από το ξέσπασμα της πανδημίας και έχουν ως στόχο την τόνωση των ταξιδιών προς την 

Ισπανία, από την συγκεκριμένη αγορά και την προβολή της Ισπανίας σε ένα προορισμό 

ποιοτικό, ασφαλή και βιώσιμο. Η αγορά των ΗΠΑ προσφέρει πολλές προοπτικές στην Ισπανία, 

χάρη στον όγκο αφίξεων και στις υψηλές δαπάνες, που πραγματοποιούν οι Αμερικάνοι 

τουρίστες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αριθμός των επισκεπτών, το 2019, ανήλθε στα 3,3 

εκατομμύρια, ενώ η συνολική τους δαπάνη έφτασε τα 5,773 δις ευρώ. Συνεπώς, το Turespaña 

προσπαθεί να  εντατικοποιήσει τις δραστηριότητές του σε αυτή την αγορά, ιδιαίτερα για τους 

αστικούς προορισμούς της. 

Σχετικά με το 2021, η Ισπανία άρχισε να δέχεται τουρίστες από την Αμερική από τις 7 Ιουνίου 

της ίδιας χρονιάς και, σύμφωνα με στοιχεία του κλαδικού τύπου, παρατηρήθηκε σταδιακή 

ανάκαμψη του κλάδου, η οποία έγινε πιο έντονη τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους. 

Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο, οι αφίξεις των τουριστών άγγιξαν το 48,7% των αφίξεων του 

2019, του ίδιου χρονικού διαστήματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας για την άφιξη των Αμερικανών τουριστών για το 

2022, στην Ισπανία, δεδομένου ότι οι αεροπορικές συνδέσεις έχουν σχεδόν αποκατασταθεί 

πλήρως και, επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν νέα δρομολόγια, όπως τα αντίστοιχα Νέας 

Υόρκης – Τενερίφης και Ουάσιγκτον – Μαδρίτης, κάτι που θα συμβάλει στην εκπλήρωση του 

φετινού στόχου της Ισπανίας να αποτελέσει, τουλάχιστον, τον τέταρτο ευρωπαϊκό προορισμό με 

τους περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες. 
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