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Βελτιώνεται το κλίμα για τον ελληνικό τουρισμό στις ξένες αγορές  σύμφωνα με αναφορές διεθνών
μέσων ενημέρωσης αλλά και εκπροσώπων tour  operators. Τη βελτίωση του κλίματος την αποδίδουν
κυρίως στη μεγάλη  πτώση των τιμών στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Η γερμανική εφημερίδα  «BILD am Sonntag» προβάλλει τη δυνατότητα φθηνών διακοπών στην
Ελλάδα  τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική της έκδοση. Οπως αναφέρεται  στο ρεπορτάζ
«είναι σχεδόν φθηνότερα να κάνει κανείς διακοπές στην  Ελλάδα από το να μείνει σπίτι του»
προβάλλοντας πακέτα εβδομάδας (μαζί  με τα αεροπορικά εισιτήρια) που προσφέρονται μόνο 188
ευρώ.

Ο  εκπρόσωπος του τουριστικού πρακτορείου της ΤUI Μάριο Κόπερς που έχει  μειώσει κατά 10% τις
τιμές σε σχέση με πέρυσι δηλώνει ότι «αυτό το  καλοκαίρι η Ελλάδα συμφέρει όσο ποτέ τα τελευταία
χρόνια». Υπάρχουν  περιπτώσεις που η έκπτωση φτάνει το 40%.

Η TUI έχει ως στόχο να  αναστρέψει την αρνητική τάση και προσφέρει έκπτωση, μέχρι και 100 ευρώ 
το άτομο, σε 70 ξενοδοχεία της Ελλάδας, σε όποιον κλείσει μέχρι τις 10  Ιουλίου.

Εκπρόσωπος της TUI αναφέρει ότι η μείωση έχει περιοριστεί  στο 2%, ενώ ο τουριστικός οργανισμός
Thomas Cook σημειώνει ότι οι  κρατήσεις υστερούν τώρα μόνο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι.
Επίσης, πολλά  ξενοδοχεία που συνεργάζεται ο Thomas Cook παρέχουν έκπτωση, μεταξύ 20%  και
30%.

Εξάλλου, η αυστραλιανή εφημερίδα «Sun Herald» αναφέρει  ότι δεν υπάρχει λόγος για αλλαγή
ταξιδιωτικών σχεδίων προς την Ελλάδα  δεδομένου ότι οι τουρίστες δεν επηρεάζονται από πιθανές
διαδηλώσεις.  Επιπροσθέτως υπογραμμίζει ότι «οι τιμές ίσως να είναι καλύτερες,  δεδομένου ότι
πολλοί Ευρωπαίοι έχουν ακυρώσει τα ταξιδιωτικά τους σχέδια  στην Ελλάδα και επειδή η ισοτιμία
ευνοεί επί του παρόντος το  αυστραλιανό δολάριο». Θετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα υπάρχουν
και σε  άλλες εφημερίδες της Αυστραλίας. Οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται  με τη Σαντορίνη
και το τοπίο της.

Στο μεταξύ, την απόφαση του  υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού να καλύψει τα έξοδα παραμονής
των  ξένων τουριστών στην Ελλάδα σε περίπτωση που απρόοπτα γεγονότα  εμποδίζουν την
επιστροφή στην πατρίδα τους, προέβαλλε, χθες, στην  κεντρική του σελίδα το BBC. Σύμφωνα με τον
υπουργό Πολιτισμού και  Τουρισμού, Παύλο Γερουλάνο, οι τουρίστες που «εγκλωβίζονται» στην
Ελλάδα  λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων ή φυσικών φαινομένων (ηφαιστειακή τέφρα,  κ.ο.κ.) θα
έχουν πληρωμένη διανυκτέρευση και σίτιση, για το διάστημα  που η αναχώρησή τους δεν είναι
δυνατή. Επίσης, σε δηλώσεις του στο  Reuters ο κ. Γερουλάνος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σε μια
προσπάθεια να  περιοριστεί η εξάρτηση από τους Ευρωπαίους η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει 
περισσότερους τουρίστες από χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία.
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