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H I R D E T É S

A BELFÖLDÖN UTAZÓK PÖRGETIK A ROMÁNIAI TURIZMUST

Kevesebb külföldi érkezik

A belföldi turizmus pör-
gette tavaly is a romániai 
idegenforgalmat, olyany-
nyira, hogy miközben 3,6 
százalékkal nőtt a turisták 
száma, a külföldi vendégeké 
4,1 százalékkal visszaesett a 
2018-ban regisztrált számso-
rokhoz viszonyítva.
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T avaly 3,6 százalékkal több, 
13,268 millió belföldi és 
külföldi vendég érkezett 

a romániai kereskedelmi szál-
láshelyekre, akik 5 százalékkal 
több, 29,870 millió vendégéj-
szakát töltöttek el – derül ki Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra ho-
zott adatsorokból. A belföldön 
utazó turisták száma 5,7 száza-
lékkal, 10,597 millióra nőtt, ők 
6,3 százalékkal több, 24,6 millió 
vendégéjszakát töltöttek a bel-
földi kereskedelmi szálláshe-
lyeken. Ugyanakkor a külföldi 

turisták száma 4,1 százalékkal, 
2,671 millióra csökkent az előző 
évben jegyzett 2,785 millióról, a 
külföldi vendégek 0,7 százalék-
kal kevesebb, 5,26 millió vendé-
géjszakát töltöttek.

 A turisták 79,9 százaléka ro-
mániai volt, és alig 20,1 száza-
lékuk érkezett külföldről. Utób-
biak csaknem háromnegyede 
(74,2 százaléka) valamely euró-
pai országból érkezett, közülük 
84,2 százalék uniós tagállam-
ból. A vendégéjszakák 82,4 szá-
zalékát belföldön utazó turis-
ták, 17,6 százalékát külföldiek 
töltötték el. A külföldi turisták 
72,1 százaléka európai ország-
ból érkezett, közülük 83,8 száza-
lék valamely uniós tagállamból.

A belföldi turizmus pörgé-
se különben legnagyobb részt 
annak köszönhető, hogy a kor-
mány üdülési csekket biztosít a 
közalkalmazottaknak. A statisz-
tikák szerint 2019-ben a romániai 
turisták átlagban 2,3 éjszakát, a 
külföldiek két éjszakát töltöttek 
el a szálláshelyeken. A szálláshe-
lyek nettó kihasználtsági muta-

tója 34,2 százalékos volt a jelzett 
időszakban, ami 1,8 százalékos 
növekedést jelent az előző esz-
tendőhöz képest. A legnépsze-
rűbb úti célnak Bukarest bizo-
nyult, ahol 2,038 millió turistát 
jegyeztek a kereskedelmi szállás-
helyeken januártól decembe-
rig, Konstancára 1,380 millió, 
Brassóba 1,402 millió, Kolozs 
megyébe 667 300, Maros megyé-
be 596 200 turista érkezett.

Tavaly a legtöbb külföldi 
vendég Romániába Németor-
szágból (296 ezer), Izraelből 
(234 ezer), Olaszországból (222 
ezer), az Egyesült Államokból 
(161 ezer), Magyarországról 
(156 ezer) és Franciaországból 
(154 ezer) érkezett. A külföldi-
ek csaknem 43 százaléka (1,148 
millió) Bukarestet kereste fel, 
kedvelt célpont volt még Brassó, 
Szeben és Kolozs megye.

 A határátkelőknél 2018-hoz 
képest 9,3 százalékkal több, 
12,815 millió érkezést regisztrál-
tak. A külföldre utazó román 
turisták száma 9,6 százalékkal 
nőtt, elérve a 23,065 milliót.

Turistamágnes. A legnépszerűbb romániai úticélnak tavaly is Bukarest bizonyult
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K ilencvennyolc erdélyi pálin-
ka kapott érmet a magyaror-

szági Ongán megszervezett XI. 
Quintessence Pálinka és Párlat-
versenyen, amelyre 1606 mintát 
neveztek, ebből 141-et Erdélyből 
– tájékoztat Kovászna Megye Ta-
nácsának sajtóirodája. Az erdélyi 
cégek tíz Champion díjat hoztak 
el a 27-ből, a sepsiszentgyörgyi 
Potio Nobilis 2019-es Champion 
díjas vadmálnája nyerte el a ver-
seny közönségdíját, a Székely-
földi Pálinkamustra győztese, a 
csíkdelnei málnapálinka pedig 
aranyérmet kapott a magyaror-

szági megmérettetésen. Dezső 
Tibor, a Potio Nobilis tulajdono-
sa bírálóként és versenyzőként 
egyaránt visszatérő résztvevő-
je a Quintessence versenynek. 
Az esemény értékelése kapcsán 
elmondta, több olyan verseny-
zővel is találkozott a magyaror-
szági megmérettetésen, akik a 
Székelyföldi Pálinkamustrán is 
részt vettek. A Székelyföldi Pálin-
kamustra győztesei, a csíkdelnei 
János A. Előd és Vass Csongor a 
málnapálinkájukkal aranyérmet 
szereztek Magyarországon, illet-
ve több termékük is díjat kapott. 
„Ezek az eredmények visszaiga-
zolják, hogy az első székelyföldi 

megmérettetés színvonalas volt, 
jól bíráltunk és jól választottuk 
ki a legjobbakat. A Sepsiszent-
györgyön megszervezett verseny 
dobbantó volt a nemzetközi szin-
tű megmérettetésekhez” – fogal-
mazott a Székelyföldi Pálinka-
mustra szakmai partnere. A két 
verseny szervezői között part-
nerség jött létre: a Quintessence 
szakemberei az idei Székelyföldi 
Pálinkamustrán bírálói tréninget 
tartanak, a verseny lebonyolítá-
sában és bírálatban is segítenek. 
Az idei mustrára ősszel Sepsi-
szentgyörgyön kerül sor, a ma-
gánszemélyek mellett cégek is 
benevezhetnek.

Székelyföldi pálinkás sikerek




