
ŠPANĚLSKO PŘEDSTAVÍ DVĚ NOVÁ
STŘEDISKA - EUROVEGAS A BARCELONA
WORLD

Španělsko očekává v příštích desetiletích zvýšený zájem turistů.
Přilákat je mají nově vzniklá originální střediska, která nabízejí něco
pro Evropu zcela nezvyklého. Co přesně můžeme očekávat od
kasina Eurovegas v Madridu a střediska Barcelona World v
Barceloně a mají skutečně slibovaný potenciál?

Co mohou turisté a místní od nových středisek očekávat?

Eurovegas se prezentuje jako věrný obraz svého jména, evropské kasino ve stylu Las Vegas. Projekt
pochází z hlavy Sheldona Adelsona, který vede světově úspěšnou společnost Las Vegas Sands, mezi
jejíž četné úspěchy patří například kasino v Singapuru. Kasino nemá stát přímo v srdci Madridu,
Adelson se rozhodl raději pro městečko Alcorcon, které leží třináct kilometrů jihozápadně od
metropole. Také Barcelona World bude stát stranou od města a součástí střediska bude rovněž
kasino. Zařízení, které má vyrůst na jih od Tarragony má ale mnohem větší ambice. V plánu
největšího evropského rekreačního centra pro rodinny je rozdělení do šesti "kontinentů", kde budou
kromě tradičních hotelů a restaurací k nalezení prostory pro zábavu, ale i konferenční sály.

Cesta k dokončení Barcelona World a Eurovegas je dlouhá a trnitá.

Oba španělské projekty jsou velké a pro jejich realizaci bude třeba hodně práce a investic, jestli mají
přinést předpokládané výsledky. Samotný Eurovegas si vyžádá investici 16,9 miliard, ay mohl
konkurovat ostatním zařízením v Adelsonově řetězci. Tato nemalá částka je přitom jen první z mnoha
komplikací, kterým musí projektanti čelit. Plány například ještě donedávna čelily silnému odporu
lobistů. Středisko Barcelona World vyžaduje naproti tomu mnohem menší investici, 4,5 miliardy, šest
oddělení však spolkne 450 hektarů, takže i jeho projektanti mají před sebou dlouhý a těžký úkol.

Jak vypadá budoucnost těchto projektů?

Eurovegas není veřejností přijímán s otevřenou náručí, ale místní obyvatelé můžou změnit názor,
jestli se zde podaří vytvořit 164 000 slibovaných pracovních míst. Společenství Katalánsko může
hrdě prohlašovat, že Barcelona World bude v Evropě největší komplex svého druhu, ale jaký vliv
bude takový obr mít na prosperitu nedalekého střediska Port Adventura se nedá dopředu říct. Na
obě střediska si ale budeme muset ještě počkat, Eurovegas má konkrétně naplno otevřít nejdřív v
roce 2025. Ani po zahájení provozu ale nebude dlouho jasné, jak tato střediska Madrid a Barcelonu
skutečně ovlivní.
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