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 Број гостију из Србије је ове године за 60 одсто већи него прошле у истом периоду, а
чак 20 одсто више него рекордне 2019. године, објавио је Вечерњи лист. Интересовање
се са Истре и Кварнера проширило на Далмацију, а безбедност српских туриста већ
неколико година није питање, наводи Вечерњи.

  

Вечерњи пише да се за хрватско-српске туристичке односе може рећи да су последњих
година ушли у нормалу.

  

„Али, сваког августа ситуација се наново лагано ускомеша. Обележавање Олује, која се у
две државе доживљава дијаметрално супротно, не прође без огорчених коментара, а
ове године свој обол дао (и) новосадски градоначелник Милош Вучевић“, објавио је
загребачки Вечерњи лист и подсетио да Вучевићеву изјаву да никада неће разумети
Србе који се на тај дан затекну на одмору у Далмацији, Истри или хрватским отоцима.

  

Управо тог дана у Хрватској се одмарало око 13.500 српских гостију. Није забележено да
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је иједан имао неких проблема због тога што је из Србије. Као ни 127.000 српских
туриста, који су изабрали Хрватску за одмор од почетка ове године, додаје Вечерњи.

  

Број гостију из Србије порастао је за 60 одсто у односу на претходну годину, а 20 одсто
је више него рекордне 2019.

  

Како пише загребачки лист, за добре бројке су заслужне активности Хрватске
туристичке заједнице и појединих жупанијских Туристичких заједница.

  

„Српско тржиште није приоритет, али, међу осталим, у мају је организовано студијско
путовање за новинарску екипу Радио Телевизије Србије, односно емисије САТ, коју
прати скоро милион гледалаца“, наводи Вечерњи.

  

„Нису гости из Србије друкчији од туриста из других еуропских земаља. Мењају
дестинације, истражују и долазе онолико колико имају интереса и могућности, а
домаћини у Хрватској их дочекују једнако као и друге. Наши туристички радници нису
оптерећени политком и националностима и сигурност њихова боравка је престала бити
тема још пре седам-осам година. Не кажем да неки гости из Србије нису код нас
доживели неку неугодност, провалу у аутомобил и слично, али то се исто тако догоди и
неком Немцу, Италијану“, рекао је Борис Жгомба, председник Удружења путничких
агенција ХГК и званичник туристичке компаније Унилине, која има канцеларију и у
Србији.

  

Његова агенција ове године бележи појачано занимање српских туриста за одмором у
Хрватској, а интересовање се још пре неколико година проширило с истарских и
кварнерских дестинација и на Далмацију, пише новинарка Вечерњег листа Радмила
Ковачевић.
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