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La piscina de l’hotel Aiguablava, a Begur ■ EL PUNT AVUI

Costa Brava Hotels
de Luxe fa un balanç
positiu de l’estiu
a Més ocupació, l’impuls del turisme empresarial i de

grups i la pujada del preu mitjà són causes de l’augment
Redacció
VALL-LLOBREGA

Costa Brava Hotels de Luxe, l’associació que aplega
els principals hotels de
cinc i quatre estrelles del
litoral gironí, ha augmentat un 10% de mitjana la
facturació dels 18 establiments durant aquesta
temporada d’estiu respecte de l’any passat. Segons
l’associació, l’augment de
facturació és degut principalment al creixement de
l’ocupació, sobretot durant els mesos de maig i juliol, mentre que a l’agost i
al setembre s’han mantingut estables, a l’impuls del
turisme empresarial i de
grups i a la pujada de preu
mitjà per habitació en al-
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Els aiguamolls
de la Pletera,
inundats
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El fort temporal de llevant
d’aquesta setmana ha inundat la parcel·la on es desenvolupa la prova pilot del Life
Pletera. És la primera vegada
que una part de la maresma
interior connecta amb la litoral sense traves, des que es va
urbanitzar el sector els anys
vuitanta. El fenomen és del
tot desitjable i una notícia positiva. ■ EL PUNT AVUI

guns establiments. Els
principals
clients
d’aquests establiments
han estat turistes catalans, seguits dels francesos –turisme que ha continuat augmentant–, els
britànics i els de l’Estat espanyol.
També es destaca la
procedència de turistes
dels països nòrdics, Alemanya, Holanda, Bèlgica i
Itàlia. Precisament els turistes italians s’han recuperat de l’absència de les
últimes temporades. El
balanç de la temporada alta del 2015 revela que el
turisme rus ha disminuït
un 20% tal com es preveia,
per la devaluació del ruble
i la situació política. El
nombre de clients ameri-

cans ha augmentat i guanya protagonisme.
La presidenta de l’associació, Cristina Cabañas,
va explicar que “aquesta
temporada ha estat molt
positiva per a tots els establiments de Costa Brava
Hotels de Luxe” i que l’associació treballa “per augmentar el turisme de luxe
a la Costa Brava amb ofertes atractives per al turisme nacional i internacional”.
L’Associacio té 18 hotels luxosos: un de 5 estrelles Gran Luxe, set de 5 estrelles, un de 4 estrelles
superior i nou de 4 estrelles. Els hotels es distribueixen en dotze poblacions, sis de les quals, a la
costa i sis, a l’interior. ■

