ZAHRANIČNÍ TURISTÉ SE VRACÍ DO
MADRIDU VE VELKÉM
Madridská městská rada zahájila v posledních měsících řadu
iniciativ s cílem přilákat zahraniční turisty během pandemie
Covid-19 a nejnovější údaje ukazují, že měly pozitivní účinek.

Během uplynulého února byl zaznamenán výrazně zvýšený zájem o španělskou metropoli, přičemž
počet hostů zvýšil o neuvěřitelných 276 %. Turistů ze zahraniční bylo dokonce o 504 % více ve
srovnání s únorem 2021.
Celkově za posledních 12 měsíců do města vycestovalo celkem 5,4 milionu návštěvníků, což
představuje meziroční nárůst o 279,3 %.
Pokud jde o přenocování, jejich počet v únoru meziročně vzrostl o 284,3 %. To představuje velmi
pozitivní nárůst, ačkoliv je to stále o 23,4 % nižší než v roce 2020, v měsíci před začátkem pandemie.
Jen v únoru 2022 přesáhl počet přenocování 1.17 milionů, což představuje meziroční nárůst o 284,3
%. Rovněž byl potvrzen vzestupný trend v mezinárodním cestovním ruchu s meziročním nárůstem
přenocování o 440 %, zatímco u Španělů představoval nárůst 207,6 %.
Za posledních 12 měsíců jako celek strávili turisté v Madridu více než 11 milionů nocí, tedy o 254,7
% více než o rok dříve. Španělsko v souhrnu zaznamenalo ve stejné kategorii nárůst o 201,5 %.
„Víme, že je potřeba obnovit a posílit tento druh [zahraniční] cestovního ruchu, který, aniž bychom
zapomínali na ten domácí, je pro město Madrid klíčový,“ řekla radostně Almudena Maíllo, delegátka
poradce pro cestovní ruch.
„V důsledku toho vytváříme společně s městem a Ifema dohodu o propagaci Madridu jako destinace
na klíčových trzích, zejména na Blízkém východě, v Asii, Spojených státech a Latinské Americe,“
dodala.
Všechny ukazatele na vzestupu
Kromě cestovatelů a přenocování odrážejí postupné oživení sektoru i další údaje, například
zaměstnanost v hotelových zařízeních, která v únoru meziročně vzrostla o 147,7 % na 10 435
pracovníků.
Co se týče počtu dostupných hotelových pokojů, jejich počet vzrostl o 81 % ve srovnání s předchozím
rokem, i když jsou stále 2,7 % pod únorem 2020. Průměrná obsazenost vzrostla o 48 % (+25,2).
A konečně, průměrná délka pobytu byla opět 2,09 noci na cestujícího, o 0,1 noci méně než o rok
dříve. Průměrný pobyt domácích návštěvníků byl 1,82 noci, zatímco zahraniční turisté strávili
v Madridu v průměru 2,55 noci.
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