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Němci a Britové vezmou letos útokem Řecko a Španělsko 

Frankfurt nad Mohanem/Praha, 19. - 20. dubna 2016 - Řečtí hoteliéři jsou letos opět na koni. 

Nadcházející letní turistické sezóny se neobávají, naopak očekávají, že bude mimořádně úspěšná. 

Letošní veletrh IMEX, který právě probíhá v německém Frankfurtu nad Mohanem, jim dává zapravdu. 

Veletrh IMEX, který otevřel své brány včera v 9.45, je považován za jedno z nejvýznamnějších 

světových B2B setkání profesionálů z oblasti cestovního ruchu. 

„Češi letos v očekávání nové uprchlické vlny váhají a selektují, když se rozhodnou pro dovolenou v 

Řecku, tak nejčastěji na Jónských ostrovech nebo na Krétě, oblíbený je ještě i Rhodos,“ říká Petr Šatný, 

marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria. 

„Veletrh IMEX ale od prvního dne ukazuje, že poptávka hlavně z Německa a Británie je obrovská a 

Řekové se cítí v kurzu,“ dodává Šatný s tím, že na ostrovech Kos, Lesbos a Samos si migrantů v minulých 

měsících samozřejmě nešlo nevšimnout. V německé a britské poptávce po zdejších ubytovacích 

kapacitách se to ale projevuje jen tak, že tamní cestovky ji proti loňsku prostě nenavyšují. 

Není se ale vlastně čemu divit. Všichni ti němečtí turisté někam na dovolenou jet musejí. 

„Nezapomínejme, že je jich asi osmkrát víc než Čechů a jejich kupní síla tu naši výrazně převyšuje,“ 

připomíná známá fakta Petr Šatný.  

Ještě v roce 2014 odcestovalo okolo milionu Němců do Tuniska, pres tři miliony do Turecka a další 

miliony do Egypta. Už loni pak začal přesun do Řecka, Španělska a také Bulharska, ten letos masivně 

pokračuje. „Provází jej samozřejmě nárůst cen zájezdů do těchto destinací,“ podotýká Šatný. Britové 

jsou na tom podle něj velmi podobně. 

Obrovský nárůst poptávky zažívá letos také Ibiza a další španělské ostrovy. Kdo nemá kontrakty 

z dřívějška, má letos velký problém, ukazuje se také na veletrhu. A sehnat pokoje navíc za stejnou 

cenu, jako byla v době jejich podpisu, je už ve většině případů také nereálné. 

 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím 

také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře. 

Petr Šatný, marketingový ředitel, e-mail: petr.satny@alexandria.cz, tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již 
patří mezi největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým 
touroperátorem na Bulharsko a její nabídka zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. 
Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, 

Španělska, na Kypr, Maltu, do Chorvatska a Itálie. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních 
dovolených. Profesionální české animační týmy, které na trh přivedla jako první a které působí 
v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy nejen pro děti, ale i pro 
dospělé.  


