
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE OŚRODKI
NAJLEPSZY WYBÓR DLA ROSYJSKICH
PODRÓŻNIKÓW

Lato już niedługo, więc wielu podróżników rezerwuje ich wakacje i
nie może się doczekać podróży do odległych zakątków. Niedawno
przeprowadzona ankieta z rosyjskiej strony do zamawiania hoteli
oktogo.ru ukazała listę najlepszych 10 kierunków podróży
Rosyjskich podróżników. Te kierunki to śródziemnomorskie i
europejskie miasta kulturowe. Dawne ulubione kierunki nie są już

modzie.
Rosyjscy turyści planują spędzić tego lata więcej czasu na śródziemnomorskich wyspach lub w
europejskich miastach .

Najlepsze 3 kierunki turystyczne wakacji 2014 to Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Turcja i
Francja. Wyniki pokazują, że średni pobyt rosyjskich turystów w Europie to 6 dni, jest obecnie
wyraźny trend dla dłuższych wakacji na plażach, gdzie odwiedzający planują 13-dniowe wycieczki na
wyspy Greckie, a także na Teneryfę czy Majorkę, a nawet 15 dni w Bułgarskich ośrodkach na
wybrzeżu. Gdy Rosjanie znajdą się już na wybrzeżu śródziemnomorskim, będą mieli podobny cel:
słońce i plaża. Wielu oczekuje się w Soczi tego sezonu ponieważ jest to ośrodek znany z Morza
Czarnego jak również organizatora zimowych igrzysk olimpijskich. Do tego są także pozytywne
prognozy pogody dla Anapa.

Oczywiście, ankieta skupiona na okresie od czerwca do sierpnia, pokaże oczywistą przewagę
klimatów słonecznych, ale to nie tylko miejsca śródziemnomorskie stworzą listę. Niemcy i Wielka
Brytania są również na liście w pierwszej 10, z Londynem gdzie jest on nazywany miejscem w którym
Rosjanie wydadzą większość swoich pieniędzy na rachunki hotelowe. Średnie wydatki na hotele to
4000 rubli / 118$, ale w Londynie wydaje się 6400 rubli / 188$ za noc. Urlopy w mieście mogą być
mniej popularne niż wakacje na plaży, ale wciąż mają swoich zwolenników. Barcelona, Rzym, Paryż
są wysoko w rankingu. Miasta bałtyckie jak Ryga czy Wilno są także popularne, ale Kijów ma spadek
popularności w związku z ostatnim konfliktem. Rosyjskie miasta są znowu popularne wśród turystów,
także stolica Tatarstanu jest godnym uwagi wyborem, jak i 5-dniowe wycieczki do Moskwy i Sankt
Petersburga są najbardziej popularnymi opcjami.

Najlepsze kierunki podróży dla rosyjskich klientów
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