
منتجعات البحر األبيض المتوسط أفضل خيار المسافرين
الروس

ثير من المسافرين بحجز عطالتهم وهم يتطلعون إلبينما يقترب فصل الصيف، يقوم ال
األجنبية. أشارت دراسة حديثة أجراها موقع حجز الفنادق الروس الشواط رحلة إل
oktogo.ru إل قائمة بأفضل عشر وجهات سياحية مفضلة ومثيرة لالهتمام بالنسبة

للمسافرين الروس تظهر ميلهم تجاه البحر المتوسط والمدن الثقافية األوروبية وانخفاضاً
كبيراً باالهتمام بالمواقع التقليدية القديمة والمعروفة.

يخطط السياح الروس لقضاء المزيد من الوقت عل جزر البحر األبيض المتوسط والمدن األوروبية هذا الصيف.

حصلت إسبانيا وإيطاليا والبرتغال عل لقب أفضل ثالث وجهات سياحية لعطلة صيف عام 2014، أيضاً حصلت كل من اليونان
وتركيا وفرنسا عل مرتبة عالية ف التصنيف. تظهر النتائج أن معدَّل اإلقامة الصيفية ف أوروبا هو 6 أيام بالنسبة للسياح الروس،

بينما هناك ميل واضح لقضاء وقت أطول عل الشاط حيث يخطط الزوار لقضاء رحلة من 13 يوماً إل الجزر ف اليونان وكذلك
تنريفTenerife  و ميورقة Majorca، وحت 15 يوم ف منتجعات بلغاريا الساحلية كما أظهرت الدراسة. كما أن الروس

يتجهون إل سواحل البحر األبيض المتوسط، حيث يبدو واضحاً أن السياح القادمين لديهم رغبة مماثلة وحب للشمس والرمال.
يتوقَّع أن يصل الثير من السياح إل سوتشSochi  هذا الموسم بسبب مانتها كمنتجع عل البحر األسود واستضافتها دورة

.Anapa األلعاب األولمبية الشتوية، وهناك توقعات إيجابية أيضاً بالنسبة ألنابا

بطبيعة الحال، تُظهر دراسة ركزت عل فترة حزيران (يونيو) حت آب (أوغسطس) انحيازاً واضحاً نحو المناخات األكثر تنعماً
بالمشس لن ليست المواقع المتوسطية فقط ه من تصنع القائمة، فألمانيا وبريطانيا أيضاً من العشرة األوائل، حيث تم وصف

لندن بالمان الذي يصرف فيه الزوار الروس معظم المال عل الفنادق. يقال أن متوسط تلفة الفندق لليلة واحدة هو 4000 روبل
/ 118 دوالر أميرك لنهم هنا يصرفون 6400 روبل / 188 دوالراً. قد تون استراحات المدن ف أوروبا أقل شعبية من العطل
الشاطئية لنها ال تزال تبل بالء حسناً، مثل برشلونة وروما وباريس حيث تحتل ترتيباً عالياً ومدن البلطيق مثل ريغا و فيلنيوس
أيضاً تتمتع بشعبية كبيرة، بينما انخفض تصنيف كييف عقب الحرب األخيرة. المدن الروسية أيضاً تحظ بشعبية لدى السياح

القادمين من تتارستان عاصمة قازان كونها اختياراً مفضال وتعدُّ الرحلة لمدة خمسة أيام إل موسو وسان بطرسبرغ أحد
الخيارات األكثر شعبية.
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