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Προσφορές από τις ισπανικές ξενοδοχειακές για την προσέλκυση τουριστών μετά τον 

Σεπτέμβριο 

Το τρέχον καλοκαίρι, ο τουριστικός τομέας της Ισπανίας σημείωσε πορεία ανάπτυξης σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τις αφίξεις όμως των αλλοδαπών τουριστών να φθάνουν 

μόλις το ήμισυ αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σημαντική ανάσα αποτέλεσε ο 

εγχώριος τουρισμός, ο οποίος βαίνει αυξανόμενος και παρέχει τα αναγκαία έσοδα του τομέα για 

την επανεκκίνησή του. Αν και η υψηλή περίοδος επισκεψιμότητας λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου 

με αρχές Οκτώβρη, οι ισπανικές ξενοδοχειακές ευελπιστούν στην παράτασή του, προσφέροντας 

ένα σύνολο προσφορών για κρατήσεις την εν λόγω περίοδο.  

Ένας από τους κυριότερους λόγους των προαναφερόμενων αισιόδοξων προοπτικών είναι η 

αναμενόμενη κατάργηση ορισμένων περιοριστικών μέτρων από χώρες, όπως η Γερμανία, έστω 

τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι η πορεία του εμβολιασμού συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. 

Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι έως και σήμερα, έχει εμβολιαστεί πλήρως το 70% του ισπανικού 

πληθυσμού, ο οποίος συνολικά ανέρχεται σε περί τα 47 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, αφίξεις 

από χώρες δευτερεύουσας σημασίας, όπως από την Ολλανδία και το Βέλγιο, φαίνεται να 

σημειώνουν θετικά αποτελέσματα ενώ, παράλληλα, λόγω της πορείας των εμβολιασμών, ένα 

σύνολο ατόμων αναμένεται να πραγματοποιήσει ταξίδια κατά την περίοδο του φθινοπώρου. Για 

το λόγο αυτό, τα ξενοδοχεία στη χώρα έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν ένα σύνολο εκπτώσεων 

για τις κρατήσεις, που αφορούν την περίοδο από τον Οκτώβριο και έπειτα.  

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω εκπτώσεις αφορούν μία σειρά προορισμών στην Ισπανία όπως την 

Ανδαλουσία, τις Κανάριες και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Η ξενοδοχειακή Barceló προσφέρει 

εκπτώσεις έως και 35% ενώ ο όμιλος Meliá εκπτώσεις ύψους 25% που μπορεί να φθάσουν έως 

και 40% για τα μέλη του Meliá rewards. Αντίστοιχα, ξενοδοχεία σε αστικές περιοχές, τα οποία 

έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα, εξαιτίας της ακύρωσης διεθνών εκθέσεων και της διακοπής 

επαγγελματικών ταξιδιών, ευελπιστούν σε μεγαλύτερη πληρότητα εντός του φθινοπώρου, 

προσφέροντας εκπτωτικά πακέτα. 

Σημειώνεται ότι οι ισπανικές ξενοδοχειακές εταιρείες έχουν σημειώσει σημαντικές απώλειες από 

την αναστολή της τουριστικής περιόδου, στοιχείο που γίνεται ιδίως αντιληπτό από τον κίνδυνο 

χρεωκοπίας τους, αφού οκτώ από τις δεκαεπτά τουριστικές εταιρείες, που έχουν ζητήσει βοήθεια 

από την Κρατική Εταιρεία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI) είναι ξενοδοχειακές και 

συγκεκριμένα οι Hotusa, Hesperla, Room Mate, Hoteles Playa Senator, Selenta, Soho Hotels, 

Abba Hotels και Hotelatelier. Το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν αιτηθεί αγγίζει τα 615 εκ. 

ευρώ.  
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Η επιτυχία ή μη της στρατηγικής προσφοράς εκπτώσεων στα πολυτελή ξενοδοχεία θα φανεί 

εντός του Σεπτεμβρίου, αφού οι εκπτώσεις διατίθενται σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν 

εντός του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν είναι λίγα τα ξενοδοχεία στη 

χώρα που δεν θα καταφέρουν να έχουν τα απαραίτητα έσοδα, δεδομένου ότι η φετινή χρονιά 

είναι καθοριστική για την πορεία του τουριστικού κλάδου και των πολυάριθμων μικρομεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν στην Ισπανία.   
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