
EUROVEGAS I BARCELONA WORLD - NOWE
PRZEDSIĘWZIĘCIA TURYSTYCZNE W
HISZPANII

Hiszpańska turystyka jest zorientowana na ofensywę w zakresie
przyciągania większej ilości turystów. Ten cel ma zostać osiągnięty
dzięki dwóm nowym produktom, którymi są: kasyno Eurovegas w
Madrycie oraz Barcelona World na obrzeżach stolicy Katalonii. Oba
ośrodki mają bardzo wiele do zaoferowania zarówno turystom z
Europy, jak i przybyszom spoza kontynentu. Co jednak tak

naprawdę dadzą Hiszpanii te nowe produkty turystyczne?

 

Czego mieszkańcy i turyści oczekują od nowych inwestycji?

Eurovegas, jak sama nazwa wskazuje, ma być europejskim odpowiednikiem najlepszych kasyn w Las
Vegas. Ten ogromny ośrodek powstał z inicjatywy Sheldona Adelsona, szefa firmy Las Vegas Sands,
który widział potencjał inwestycyjny w nowym przedsięwzięciu. Kasyno ma się jednak znajdować nie
w centrum miasta, ale w oddalonym o około osiem kilometrów Alcoron. Kasyno Barcelona World
również ma być usytuowane poza centrum miasta i będzie pełnić funkcję największego ośrodka
rekreacyjnego dla całych rodzin w tej części Europy. Kurort składał się będzie z sześciu stref
przeznaczonych na różnego rodzaju atrakcje. Znajdą się tam również liczne hotele, centra
konferencyjne oraz restauracje.

Droga do zakończenia obu projektów, tj. Barcelona World i Eurovegas jest długa i zdradliwa.

Skala obu projektów jest naprawdę ogromna i wymaga niezliczonych nakładów czasu i pracy. Sam
Eurovegas, to inwestycja o wartości 16,9 mld euro, co nawet dla takiej firmy jak Las Vegas Sands,
jest sporym wydatkiem. Kolejnym problemem była grupa lobbystów przeciwnych projektowi, którzy
jednak ostatecznie zaprzestali protestów. Z drugiej strony, projekt Barcelona World to znacznie
niższy koszt inwestycyjny na poziomie 4,5 mld dolarów, jednak wymaga znacznie większej
przestrzeni terytorialnej rzędu 450 hektarów, co samo w sobie stanowi zasadniczy problem.

Jaka jest zatem przyszłość obu projektów?

W obecnej sytuacji Eurovegas może nie zyskał zbyt dużej przychylności, jednak warto pamiętać, że
szacuje się, iż projekt ma stworzyć ponad 164 000 miejsc pracy, dzięki czemu może zyskać nieco na
popularności. Z kolei Barcelona World może być największym tego typu kompleksem w Europie.
Jednak nie należy się spodziewać, by któryś z projektów powstał w ciągu najbliższych kilku lat.
Eurovegas ma powstać nie wcześniej, niż w 2025, a Barcelona World jeszcze później. Tak, czy
inaczej, jeżeli inwestycje zostaną ostatecznie zrealizowane, to Madryt i Barcelona prawdopodobnie
będą jeszcze chętniej odwiedzane przez turystów.
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