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Η κυριαρχία του all inclusive και η οικονομική κρίση έχουν ως αποτέλεσμα  να εξαφανιστούν
οι πελάτες από τα εστιατόρια.

Πολύ κοντά σε γνωστά ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων της  Ηλείας οι παρέες στα
εστιατόρια ήταν ελάχιστες την πρώτη εβδομάδα του  Ιουλίου. Στην ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης
στην Ηλεία, η εικόνα ήταν  απογοητευτική μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Λιγότεροι
ξένοι,  που έβγαιναν από τα ξενοδοχεία μόνο για βόλτα, ελάχιστοι Ελληνες και τα  βράδια μόλις μια ή
δύο παρέες έτρωγαν στα περισσότερα από τα  εστιατόρια.

Ενδεικτική των επιπτώσεων από την έλλειψη πελατών ή το κλείσιμο  ξενοδοχείων είναι η περίπτωση
του ξενοδοχείου «Ακτή Μεσογγή» στην  Κέρκυρα. Η θηριώδης, υπερχρεωμένη μονάδα είναι
δυναμικότητας 2.500  κλινών και θα παραμείνει κλειστή φέτος, αφήνοντας άνεργους περισσότερους 
από 250 εργαζόμενους και χωρίς πελατεία περί τα 400 μαγαζιά που  λειτουργούν στην περιοχή και
συντηρούνταν σε μεγάλο βαθμό από τους  πελάτες του ξενοδοχείου.

Μεγάλο πλήγμα δέχονται οι περιοχές που παραδοσιακά υποδέχονται  έλληνες πελάτες. Ακόμα και οι
κοντινότερες στην Αθήνα: Στην ιδιαίτερα  δημοφιλή Αργολίδα (Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη) οι κρατήσεις των
Ελλήνων είναι  μειωμένες 15% αυτή την εποχή και οι ξενοδόχοι δηλώνουν ικανοποιημένοι αν  μειωθεί
στο 10% σε σχέση με πέρυσι. Η δημοφιλής τα τελευταία χρόνια  Λευκάδα -λόγω της οδικής
πρόσβασης σ’ αυτήν, παρ’ ότι νησί- εμφανίζει  μείωση τουλάχιστον 15%, ενώ έχουν «εξαφανιστεί» οι
διερχόμενοι Ελληνες  που γέμιζαν πολλά δωμάτια της περιοχής.

Στη Ζάκυνθο, οι Ελληνες δεν παίρνουν καν το τηλέφωνο για  πληροφορίες και όσοι το κάνουν είναι
έτοιμοι για πολύ σκληρά παζάρια με  τους ξενοδόχους.

Οι ταξιδιώτες που έφθαναν οδικώς στην Κέρκυρα μέσω Ηγουμενίτσας  αποτελούν παραδοσιακά ένα
καλό μαξιλάρι για τις τουριστικές επιχειρήσεις  στο νησί. Φέτος, όμως, τα μηνύματα είναι
απαισιόδοξα, καθώς, ήδη, τον  Ιούνιο μειώθηκε 9,5% η επιβατική κίνηση στο πορθμείο
Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
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