
Grecja na plusie. Hotelarze zadow
Choć Grexit dla kraju byłby tragedią,
to już dla branży hotelarskiej mógłby
okazać się niezłym interesem.
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T
ouroperatorzy uspokaja-
ją, że wakacje w Grecji
są nadal bezpieczne i nie
ma powodów do zmiany
planów wyjazdowych.

I rzeczywiście, w turystycznych
częściach kraju trudno dostrzec
oznaki niepokoju czy przygotowań
do nadchodzących zmian. Goście
spędzają beztrosko czas na pla-
żach i basenach, wieczorami oglą-
dają przedstawienia przygotowane
przez animatorów albo wybierają
się do pobliskich kurortów, by po-
czuć trochę lokalnej atmosfery w
czasie swoich wielkich greckich
wakacji. Kiedy jednak zajrzeć głę-
biej w sposób funkcjonowania
branży turystycznej, a w tym przy-
padku przede wszystkim hote-
larskiej, widać, że szefowie waka-
cyjnych resortów ciężko pracują,
by ich hotele mogły funkcjonować
bezpiecznie przynajmniej do koń-
ca sezonu. – W takich sytuacjach,
jak ta, w której się znaleźliśmy
obecnie, musimy zadbać przede
wszystkim o dostawy żywności
– mówi Ioannis John Kent, jeden
z założycieli sieci hotelowej Aquis.
– Część produktów, przede wszyst-
kim mięso, pochodzą z importu,
a jak wiadomo w tej chwili nie
można przelewać pieniędzy za
granicę. Poza tym wszyscy chcą,
by płacić im gotówką – dodaje Io-
annis John Kent. Obiekty, które za-
rabiają nie tylko na wynajmie
pokoi, ale także na usługach do-
datkowych obejmujących korzy-
stanie z centrów spa, sportów

wodnych, usług fryzjerskich, foto-
graficznych i tym podobnych, mo-
gą liczyć na przepływ gotówkowy,
którym można się poratować w
obecnej sytuacji. A kto ma gotów-
kę, jest bezpieczny.

Kontrakty lepsze w euro
Niepokój greckiej branży budzi

kwestia rozliczeń z zagranicznymi
touroperatorami. – W tej chwili
kontrakty rozliczane są w euro i
moim zdaniem właśnie tę walutę
należałoby utrzymać nawet, jeśli
Grecja przeszłaby na drachmę –
uważa Ioannis John Kent jedno-
cześnie dodając, że o ile wyjście ze
strefy euro byłoby dla kraju kata-
strofą, to już dla branży hote-
larskiej mogłoby okazać się ko-
rzystnym rozwiązaniem. – Weźmy
za przykład Turcję czy Egipt, gdzie
kontrakty są rozliczane w euro lub
w dolarach. Jednocześnie wszelkie
należności, choćby takie jak pensje
dla pracowników, czy podatki
uiszczane są w lokalnej walucie.
Różnica kursów jest dla hotelarzy
korzystna i stanowi dodatkowe
źródło przychodów – tłumaczy
Kent. Współwłaściciel sieci Aquis
mówi, że wielu hotelarzy obawia
się jednak powrotu do drachmy,
szczególnie, że trudno dziś przewi-
dzieć, w jaki sposób większość z
nich zachowa się w obliczu roz-
mów z najważniejszymi tourope-
ratorami. – Jeśli duzi gracze
powiedzą im, że mają podpisać
kontrakty w drachmach, a do tego
z pewnością by dążyli, to część
może na takie warunki przystać.
Myślę, że dziś branża hotelarska
powinna być zgodna i razem sta-
wić czoła tej sytuacji – zaznacza
Ioannis John Kent.

Mały ma taniej
Problemem mogą być także de-

pozyty, jakie touroperatorzy płacą
hotelarzom, by zabezpieczyć miej-
sca na sezon i uzyskać korzystne
ceny. – Pamiętajmy, że nie wszyscy
touroperatorzy pracują z hotela-
rzami na zasadach depozytów.
Część z nich płaci za pobyt klien-
tów dopiero po ich wyjeździe i to z
dwumiesięcznym okresem odro-
czenia płatności. To sprawia oczy-
wiście, że hotelarze na takich
gościach zarabiają więcej, ale mu-
szą na swoje pieniądze długo cze-
kać – informuje współwłaściciel
sieci Aquis. Według niego dobrymi
płatnikami są Polacy, Słowacy i
Czesi, którzy zazwyczaj jeszcze
przed przylotem swoich gości ma-
ją opłacone kontrakty nawet w 50
proc. Dzięki temu oferowane im
przez hotelarzy ceny mogą być
niższe do 30 proc. Grecki kryzys
sprawia jednak, że wszyscy zasta-

nawiają się, w jaki sposób podpi-
sywać kontrakty na przyszły rok. –
Osobiście podpisałem już umowy
na przyszły rok, ale wiem, że wie-
lu moich kolegów jeszcze tego nie
zrobiło – mówi Kent. Część z nich
wstrzymuje się także z powodu za-
powiedzi podniesienia VAT-u z
obecnych 6,5 proc. do 13 proc. Je-
śli podwyżka wejdzie w życie, bę-
dzie oznaczało to koszty dla
organizatora wyższe o około 10
proc. A na takie warunki tourope-
ratorzy mogą nie chcieć przystać.
Dlatego właściciele obiektów będą
musieli prawdopodobnie liczyć się
z niższymi zarobkami w przyszłym
roku.

Indywidualni bardziej wrażliwi
Dziś hotelarze nie odnotowują

większej niż zazwyczaj liczby rezy-
gnacji z zamówionych wcześniej

PRODUKT
Powstaje
TUI Blue

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa
wprowadziło do sprzedaży online
ubezpieczenie od kosztów rezy-
gnacji. Umożliwia ono zwrot 100
proc. kosztów wycieczki, noclegu
i biletu lotniczego bądź autokaro-
wego, gdy turysta nie może z nich
skorzystać. Katalog przyczyn obję-
tych ubezpieczeniem obejmuje
m.in. nagłą chorobę, nieszczęśliwy
wypadek, śmierć bliskiej osoby,
utratę pracy czy nieotrzymanie wi-
zy na czas. Polisę można kupić na
stronie www.tueuropa.pl. MS

Koszty rezygna-
cji – online

Tunezja w odpowiedzi na ostatni
zamach w Sousse wprowadza
szeroko zakrojoną politykę reago-
wania na zagrożenie terrory-
zmem. Prawie 1,5 tysięcy
uzbrojonych policjantów do
ochrony, wzmożone działania an-
tyterrorystyczne oraz zbudowanie
muru na granicy z niestabilną Li-
bią – to tylko niektóre z podjętych
przez władze Tunezji działań. –
Kwestia bezpieczeństwa jest obec-
nie priorytetowa dla rządu – pod-
kreślił Abdellatif Hamam,
dyrektor generalny ONTT (Tune-
zyjski Urząd ds. Turystyki) na spe-
cjalnie powołanej konferencji
prasowej w Warszawie. MS

Więcej policji
w Tunezji

Według danych UNWTO ruch tu-
rystyczny w pierwszych 4 miesią-
cach 2015 r. wzrósł o 4 proc.
w porównaniu z tym samym okre-
sem poprzedniego roku. Granicę
swojego kraju przekroczyło w su-
mie 332 mln turystów. W dalszym
ciągu najczęściej odwiedzanym
regionem świata była Europa, tu
wzrost przyjazdów turystycznych
kształtował się na poziomie
5 proc. MS

Rośnie liczba
podróżujących

Nowa marka hoteli TUI ma być
przeznaczona dla osób młodych,
które aktywnie spędzają czas.
Do oferty włączonych zostanie 50
hoteli, zarówno tych nowo wybu-
dowanych, jak i istniejących, które
będą zaadaptowane. Ma się w nich
znajdować średnio od 250 do 350
pokoi, których wyposażenie nawią-
zywać będzie do lokalnej architek-
tury. Hotele dzięki wprowa-
dzeniu nowych technologii będą
mogły spełnić oczekiwania mło-
dych klientów. Data wprowadzenia
obiektów na rynek nie jest jeszcze
znana, ale nieoficjalnie wiadomo,
że pierwszym hotelem w sieci ma
być obecny Iberotel Sarigerme
Park w Turcji, który ma przyjmo-
wać gości od kwietnia 2016 r. MS
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Wielka trójka rynku niemieckiego nie oddaje swoich poz
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Ranking touroperatorów
przygotowywany przez nie-
mieckie pismo FVW ukazał

się po raz 43 z rzędu. Na pierw-
szym miejscu znalazło się TUI,
drugie miejsce należy do Thomasa
Cooka, a trzecie do DER Touristik.
Na kolejnych pozycjach uplasowa-
ło się FTI i Schauinsland, w przy-
padku tych firm zanotowano spore
wzrosty w poziomie sprzedaży.

Rok 2013/2014 (liczony od 1 li-
stopada 2013 do 31 października
2014) po raz piąty z rzędu przyniósł
wzrosty. Skumulowana sprzedaż
przebadanych touroperatorów
wzrosła o 4,3 proc. do 20,7 mld eu-
ro, a liczba obsłużonych klientów
była większa o 3,4 proc. (33,3 mln).
Podobnie jak w roku poprzednim
okazało się, że sprzedaż rosła szyb-
ciej niż liczba klientów. Touropera-
torzy przyznają, że zarówno sezon
zimowy, jak i letni przyniosły sto-

sunkowo niewielkie wzrosty, które
zawdzięczać należy większemu za-
interesowaniu rejsami wycieczko-
wymi, ale także poprawie sytuacji
ekonomicznej Niemców.

W tegorocznym wydaniu przeba-
danych zostało 55 organizatorów, z
których 40 przyznało, że w roku ob-
rotowym 2014/2015 oczekuje kolej-
nych wzrostów. Większość z nich,
bo aż 22 zakłada wynik lepszy do
pięciu procent, 15 szacuje zwyżkę o
co najmniej 10 proc. Tylko jeden z

badanych touroperatorów obawia
się, że ten rok przyniesie mu spadki,
a 14 firm nie chce wypowiadać się
na ten temat, co argumentuje swo-
ją obecnością na giełdzie.

Równocześnie FVW opublikowa-
ło ranking sprzedaży, który jedno-
znacznie wskazuje, że rok 2014 był
dla niemieckiej branży jeszcze lep-
szy niż 2013 r. Mimo kiepskiego
startu, niezbyt zadowalających wy-
ników w połowie roku, a potem du-
żemu przyspieszeniu sprzedaży

Niemieccy touroperatorzy wynik za 2014 rok zwiększyli głównie dzięki wyższym dochodom. W 20

Podyskutuj
o tym
na Facebooku

www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne



woleni z sezonu

pobytów, co jednak należy tłuma-
czyć głównie tym, że większość ho-
teli pracuje na zasadach
kontyngentów z touroperatorami.
A ci ostatni nie pozwalają klientom
rezygnować, nakładając na nich
wysokie koszty w przypadku od-
stąpienia od umowy. Z drugiej
strony należy podkreślić, że nie ma
żadnych powodów do anulowania
wakacji w kraju Homera. Wśród
greckich polityków pojawiają się
jednak opinie, że turystyka przy-
jazdowa już straciła, a spadki w
liczbie turystów wynoszą między
20 a 30 proc. Ioannis Kent wypo-
wiedzi te tłumaczy mniejszym
zainteresowaniem klientów zama-
wiających wakacje w ostatniej
chwili. – W naszej sieci, która obej-
muje 9 hoteli, zanotowaliśmy w
ostatnim okresie około 30 rezygna-
cji, co jest naprawdę znikomą licz-

bą. Wszystkie one dotyczyły klien-
tów indywidualnych. Niestety fak-
tem jest, że osoby kupujące w
ostatniej chwili, zastanawiały się
nad przyjazdem do naszego kraju.
I to właśnie w segmencie last mi-
nute można zaobserwować spadki
– mówi Ioannis John Kent. Z dru-
giej strony hotele wcale nie świecą
pustkami. Na miejsca tradycyjnie
zajmowane przez Niemców przy-
jeżdżają Brytyjczycy, którzy we-
dług Kenta nie są tak wrażliwi na
doniesienia medialne jak nasi za-
chodni sąsiedzi.

W hotelach Aquis na najbliższe
tygodnie nie ma wolnych miejsc,
wszystko funkcjonuje jak w szwaj-
carskim zegarku, a lokalni przed-
siębiorcy mówią, że o ile samoloty
będą przywoziły turystów, ten se-
zon upłynie pod znakiem całkiem
niezłych przychodów.

Ioannis John Kent,
Aquis

W tej chwili kon-
trakty rozliczane
są w euro i moim
zdaniem właśnie
tę walutę należałoby
utrzymać nawet,
jeśli Grecja prze-
szłaby na drachmę.

REGIONY

Regiony stawiają na marketing.
Nowe technologie, zagraniczne trendy
i współpraca regionalna – tego potrzeba
regionom. Trwa cykl szkoleń „Wiedza, pro-
dukt i współpraca kluczem do sukcesu”
organizowanych przez POT.

strona 10

BIURA

Pielgrzymi przestaną ufać biurom.
Właściciel JantarTour zaginał z pieniędz-
mi klientów. Branża już od dawna mówi
o powiększającej się szarej strefie. Przy
każdej okazji edukuje się pielgrzymów za-
mawiających wyjazdy pielgrzymkowe.

strona 9

ycji liderów
15 roku oczekują dalszych wzrostów.

jesienią agenci zza naszej zachod-
niej granicy zdołali poprawić swój
skumulowany wynik sprzedażowy o
1,6 proc. Na koniec 2014 roku łącz-
ny obrót wyniósł 23,1 mld euro.

O wiele lepiej rozwijał się w
ubiegłym roku segment podróży
prywatnych, gdzie zanotowano
wzrosty o 2,2 p.p., co przełożyło się
na wynik 15,8 mld euro. Lepsze
wyniki zanotowano też w sprzeda-
ży wyjazdów zorganizowanych
(+3,2 proc.), na które w sumie wy-

dano 13,3 mld euro. Obrót bileta-
mi lotniczymi spadł natomiast o
0,5 proc. na 7,9 mld euro.

W badaniu przeanalizowano za-
równo wyniki dla punktów stacjo-
narnych jak i internetowych
agencji turystycznych. Dane po-
chodzące z 18 biur działających
online złożyły się na wspólny obrót
w wysokości 7,7 mld euro. Najsil-
niejszymi graczami z tego segmen-
tu są obecnie Unister, Expedia i
Holidaycheck.

Zgłoszenia i pełne informacje: tomasz.pedzik@germany.travel

Czy wiesz, że
• Polacy rezerwują w Niemczech rocznie 2,4 miliona noclegów?

• w 2014 r. ruch turystyczny do Niemiec wzrósł o 11%?
• w ciągu ostatnich 10 lat ruch turystyczny do Niemiec wzrósł o 160%

Workshop Europy Centralnej w Lipsku
– program „hosted buyers”

Skorzystaj z szansy rozwoju nowego kierunku dla wycieczek
objazdowych, szkolnych, grupowych oraz MICE. Weź udział w programie

„hosted buyers” Niemieckiej Centrali Turystyki dla organizatorów!

Termin 11.10-12.10.2015
Zapewniamy:

• przeloty i transfery
• zakwaterowanie w hotelu 4-gwiazdkowym

• wyżywienie
• zwiedzanie Lipska i wieczorne przyjęcie w dn. 11.10.

• workshop z kilkudziesięcioma niemieckimi wystawcami w dn. 12.10.

Atrakcyjne wyjazdy studyjne przed workshopem
w terminie 09.10-11.10.2015

1. Niemcy kraj muzyki (Lipsk - Halle)
2. Urlop w sercu natury

(Lipsk – Nowe Pojezierze – Park Narodowy Saale-Unstrut-Treisland
– Nebra - Naumburg)

Workshop Niemieckiej
Centrali Turystyki

Lipsk zwany jest
miastem muzyki

Lipsk obchodzi w tym
roku 1000 latFo
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