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mului. Poate cã, dupã mai bine
de douã decenii, ar trebui sã ne
trezim ºi noi, explicând inclusiv FMI-ului ºi UE cã imensele resurse turistice ale
României pot fi, alãturi de
agriculturã, principalele surse
de creºtere economicã ale acestei þãri! Iar la capitolul promovare, unde existã fonduri
importante, ar trebui sã valorificãm potenþialul excepþional
al staþiunilor balneare, în care
statul ar trebui sã investeascã
mãcar cât au fãcut-o mediile
private. ªi asta fãrã a mai acuza
de-a valma , cum se întâmplã,
oamenii de afaceri din turism,
cã sunt lacomi ºi evazioniºti ,
ceea ce nu e nici pe departe
aºa, dar dãuneazã grav imaginii de ansamblu a turismului.
Ar mai fi de reglat cumva si
chestiunea vizelor acordate cu
greu turiºtilor din unele þãri,
ceea ce a fãcut ca, mai ales pe
Litoral, unde veneau înainte de
89 sute de mii de oaspeþi strãini, acum sã nu mai fie consemnate decât câteva zeci de mii.

Cu sau fãrã all
inclusive?
Este controversa momentului
în lumea turismului românesc,

deºi toþi cei care susþin cã o
asemenea soluþie ar spori vertiginos numãrul de oaspeþi
ignorã sau nu cunosc realitatea
internaþionalã. Þãri consacrate
în turismul mondial, cum sunt
Franþa, Italia ºi Spania, ca sã
luãm doar trei exemple, nu
practicã sistemul all inclusive

, iar acest lucru nu prea pare sã
le dãuneze! Mai mult chiar,
studii ºtiinþifice recente au
demonstrat clar cã adoptarea
unei asemenea practici nu face
altceva decât sã conducã la
obezitate ºi chiar la alcoolism,
ceea ce ne paºte inclusive pe
noi, românii! Potrivit unor statistici date publicitãþii chiar la

acest început de an, România se
aflã pe locul 5 în lume la consumul de alcool (!!!), iar tendinþa spre obezitate a copiilor
noºtri este, la rândul ei, atestatã
de o cercetare riguroasã. ªi,
între noi fie vorba, dincolo de
realitatea cã, aflându-se în concediu, românii obiºnuiesc sã

meargã la mai multe restaurante, cu specific diferit, cam
nicãieri nu se mai pune problema, cum era înainte de 89, ca
porþiile sã nu fie îndestulãtoare,
iar meniurile de proastã calitate.Dimpotrivã, în toate
hotelurile care se respectã mâncarea este de bunã calitate ºi în
exces, ca sã nu mai vorbim
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despre pensiuni, unde gazdele
se sfãtuiesc cu oaspeþii ce ºi cât
vor sã mãnânce!

Redescoperiþi
staþiunile
româneºti!
Bogatul
program
oferit
turiºtilor la acest 1 Mai, pe
Litoral ºi nu numai, a dat semnalul noului sezon, în care este
de dorit ºi de aºteptat ca
românii sã redescopere frumuseþea ºi confortul staþiunilor autohtone.Sigur cã vârful
de sezon va fi, ca de obicei, în
lunile iulie ºi august, dar cum
se anunþã vreme idealã încã de
la finele lui mai, iar ofertele
sunt tentante ºi în iunie, ca ºi în
septembrie,nu ezitaþi sã vã
rezervaþi vacanþe de neuitat la
agenþiile turistice. Optând,
fireºte, pentru agenþii autorizate ºi pentru destina?ii
româneºti, fãrã a vã mai lãsa
ademeniþi ºi pãcãliþi de oferte
umflate, promovate de agenþii
fantomã, care vã promit concedii de vis în cine ºtie ce
locuri îndepãrtate, la tarife
înºelãtoare. Dar cu… all inclusive!
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