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51 ljudi se ovo sviđa.
Registriraj se kako biste

TZ Poreč: Porast dolazaka turista i noćenja ulijeva
optimizam
Poreština, 19.06.2020. (15:43)

Direktor porečkog TZ-a Nenad Velenik

Iako gužvi na koje smo u ovom razdoblju navikli iz razumljivih
razloga nema, posljednjih je tjedana u Poreču ipak primjetna nešto
veća prisutnost turista. Trenutno na našem području boravi više od
četiri tisuće gostiju i ta se brojka svakog dana povećava,
doznajemo iz porečke Turističke zajednice. Od 1. siječnja do 18.
lipnja ostvareno je 24 tisuće dolazaka i 110 tisuća noćenja.
Otvoreni su hoteli Plavi, Laguna Park, Poreč, Flores, BO Hotel
Palazzo, Valamar Island Isabella Resort i Valamar Marea Suites te
Naturistički kamp Ulika, a gosti se sramežljivo vraćaju i u privatni
smještaj.
- Porast dolazaka i noćenja posljednjih dana ulijeva optimizam, što
u postojećim uvjetima znači da se do kraja turističke sezone
nadamo ostvarenju 30 posto prošlogodišnjeg prometa. Pojačana je
potražnja s glavnih emitivnih tržišta - Njemačke, Austrije i
Slovenije. Taj pozitivan trend daje dodatni impuls i drugim tržištima,
potvrđujući da je situacija, što se pandemije koronavirusa tiče, u
Hrvatskoj pod kontrolom. Ne treba posebno govoriti koliko je
turizam važan u našem gospodarstvu, ali i za obiteljske budžete
većine naših ljudi, pa svi skupa moramo učiniti sve što je u našim
mogućnostima kako bi gosti sigurno i nesmetano uživali u ponudi
destinacije, rekao je direktor porečkog TZ-a Nenad Velenik.
Upravo je sigurnost i domaćih stanovnika i turista istaknuo kao
najvažniju. To uključuje odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera
na koje konstantno podsjećaju iz Stožera civilne zaštite Istarske
županije, s kojim usko surađuju svi gradovi i općine na Poluotku, a
to su fizička distanciranost, korištenje maski i dezinficijensa. Nije
na odmet podsjetiti na ta mala, ali važna pravila koja su već trebala
postati rutina, budući da su se po tom pitanju domaći u posljednje
vrijeme dosta opustili. Poziv na oprez stigao je, međutim, prije tri
dana kad je izviješteno o dvjema novozaraženim osobama u Istri.
Tom je prigodom načelnik Stožera Dino Kozlevac rekao i da sustav
uspostavljen na području Istarske županije osigurava kvalitetno
reagiranje na moguću pojavu virusa te saniranje u vrlo kratkom
roku.
Govoreći o posljedicama pandemije za porečki TZ, Velenik je
kazao da je već sad došlo do korekcije plaćanja paušala od 50
posto te da računaju na smanjene prihode do kraja turističke
sezone. Dosad su zbog očekivanog smanjenja prihoda i
neizvjesnosti oko planiranih aktivosti bili u mogućnosti tek
održavati hladni pogon i osnovno poslovanje.
- Sve smo značajnije investicije, poput bike parka na Gradskom
kupalištu i vodenog igrališta u Špadićima, bili prisiljeni odgoditi za
sljedeću turističku sezonu. Isto smo morali učiniti i s potporama
manifestacijama koje zbog nedostatka prihoda, na žalost, nećemo
moći isplatiti, objasnio je.
S druge strane, u TZ-u nemaju informacije o nekom značajnijem
spuštanju cijena, što znači da je pojačana potražnja za našom
destinacijom, odgovorio nam je Velenik. Važno pitanje za turistički
Poreč su i manifestacije čijim se brojem i kvalitetom ranijih godina
naš grad isticao, a sad su bile pod velikim upitnikom. I tu se
napokon nešto promijenilo, pa od Velenika doznajemo da TZ u
suradnji s Pučkim otvorenim učilištem radi na programima
Porečkog ljeta, koji će se održati tijekom srpnja i kolovoza.

Oglasi

Novosti iz Zdravog Grada Poreč

- Čim nam je to omogućeno, posvetili smo se tom značajnom
segmentu naših aktivnosti kako bismo i u novonastalim uvjetima
oživjeli puls grada i pružili gostima dodatne sadržaje u kojima rado
uživaju i naši sugrađani, zaključio je Velenik. (Kristina Flegar)
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