
Dilhms, 6 d’agost del 2007

I, Tot i així, la recuperaciÓ de
destinacions competidores du a
una Ileugera davallada en les xifres
respecte de 2006

I, La Federació destaca que hi ha
molts tufistes ,,de cap de
setmana,,, que allarguen la seva
estada entre 3 i 5 dies

1’ La Platja de Palma és una de les
zones amb millors previsions fins al
10 d’octubre i preveu obrir un 40%
de,planta hotelera I’hivern

Ple"hoteler du: t la temporada alta a

Mallorca :: b overbookings controlats
La climatologia

E.DOMENECH. Palma.
Els hotels de les mes re-

gistran ocupacions que su-
peren el 90 per cent i que en

¯ algunes zones, com la Platja
de Palma, arriben al 100 per
cent durant aquests mesos
de juliol i agost.

La temporada alta no
falla i aquestes xiíres confir-
men [es previsions’del sec-
tor, que apuntava cap a una
temporada similar a la de
l’any passat.

Els casos de sobreocupa-
ció hotelera, els overboo-
kings, es produeixen tenint
en compte que s’estR regis-
trant un bon estin, que
frega el pie. Ara bé, fins ara
d’una manera cont]’olada,ja
que no ha transcendit cap
incid~nt destacable. Els ho-
telers solucionen aquestes
situacions amb compensad-
ons i traslladant els’clients
a hotels de categoria igual o
superior a la contractada i
de la qual no han pogut gau-
dir. Des de la Federació Ho:
telera de Mallorca (Fehm)
destaquen que hi ha *molts
turistes de cap de setmana,
que’vénen entre 3 i 5 dies,,.

Dades inferiors

Per al conjunt de rIlla
esth sent/ma ,bona tempo-
"rada,,, segons fonts de la Fe-
deradó Hotelera de Mallor-
ca (Fehm), tot i que una
mica inferior a rany passat
durant el qual es registra-
ren unes xifres que qualifi-
q(mn *d’histTriques,,. Així ho
demostren les dades d’ocu-
pació hotelera de l’Institut
Nacional al’Estadística, que
mostren una davallada del
0,2 per cent en el primer se-
mestre. Una situació deriva-
da de la recuperació de des-
tinacions competidores de la
mediterr/mia i de l’encari-
meut dels paisos de la zona
euro, seguns indicava el

d’Europa podría permetre allargar les. reserves fins a final d’octubre

¯ lxt p#tlfit ele Pahna és Iola (le les Zolle$ 011 £’s rL~istre/l millors OCllpaciOItS i 0;; teltell previst lallcar mÓ$ tard.

v..,A=ó D’,.=cAoo.s r..isr,cs AVar. ’/, / dies 2005 (70)

Passatgers via mafitima 4,7

Passatgersaeroportstotal 3,0 .

Passatgers aeroports estatal 6,9

Passatgers aeroports internacional t ,3

Turistes via aèria 3,9

Taristes estrangers (IEI) 1,1

Inoressos turistics 4,5

Pernoctacions tntals . 2,9

Pernoctacions, allotjaments tufistics ORE) 2,9

6,43Estada mitjana (dies) INE
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Rendibilitat
Una bona
ocupació i uns
preus millors
permetran als
hotelers fer créixer
la rendibilitat. Tot i

aixi, F~ancesc Marin,
president de
I’Associació Hotelera de
la Platja de Palma,
recorda que gran part
dels ingressos vénen de
les despeses extres dels
turistes i aaquests cada
vegada vénen amb
menys doblers~~, afirma.

lobby turístic Exceltur en el
seu darrer informe.

Tot i alxf, el juliol i agost
solen funcionar, mentre no
hi hagi cap situació externa
o interna que trastoqui
aquest panorama; el que
preocupa els empresaris
d’ollotjaments tuñstics és la
resta de mesos.

El president de la Fehm,
Antoni Horrach, alertava

que en moltes .zones ja
només s’obren els hotels du-
rant cinc mesos. Fonts de la
Federació assenyalen que
per al setembre es preveuen
ocupacions sobre el 80 per
cent, semblants "a les de
l’any passat. No obstant
aLxb, preocupa l’octubre, en
el quM s’estima arribar a ni-
vens de reserves d’entre el
50 i el 60 per cent durant la

primera quinzena pero amb
davallades per a la segona.
Més positiu es mostra el
president de l’Associació
Hotelera de Platja de
Palma, Francesc Marfil, que
creu que si lá climatología
d’Europa continua com en
els darrers dies, amb una
baixada de temperatures es
podría registrar un bon oc-
tubre. Assegura que a la

seva zona el setembre serh
,bo,, i que s’arribarh al 90 %,
el mateix percentatge que
fins al 10 d’octubre. El 40 %

¯ de la planta hotelera es
mantindrh oberta rhivern.

Allargar la temporada és
l’objectiu també deLs respon-
sables turístics a l’Adminis-
tració, cena ho(lemostra la
darrera campanya publici-
t~ña anunciada pel Govern.
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