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Η πτώση των τιμών των ξενοδοχείων στην Ισπανία λόγω της επιδημίας του κορονοϊού 

Το ξέσπασμα του κορονοϊού έχει ανατρέψει όλες τις προβλέψεις για τον τουριστικό κλάδο, 

μεταξύ άλλων, στις περισσότερες πληγείσες χώρες, όπως και την Ισπανία. Aν και η Ισπανία δεν 

έχει επηρεαστεί τόσο από την επιδημία του κορονοϊού, όσο άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οι 

επιπτώσεις στις κρατήσεις και τον τουρισμό είναι ήδη εμφανείς. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ακυρώσεις των κρατήσεων καταλυμάτων για το Φεβρουάριο 

κυμάνθηκαν από 20% έως 40%, ανάλογα με την περιοχή. Οι ακυρώσεις έγιναν σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου από ξένους τουρίστες, δεδομένων των ματαιώσεων ή αναβολών των διεθνών 

συνεδρίων και εκθέσεων στη χώρα, μεταξύ των οποίων το Mobile World Congress, το World 

ATM Congress, η Salón Gourmets η Alimentaria και η Hostelco. Παράλληλα, οι αλυσίδες των 

ξενοδοχείων προσπαθούν να αναπληρώσουν και να μην χάσουν τις κρατήσεις για την περίοδο 

της Μεγάλης Εβδομάδας του Καθολικού Πάσχα, γι’ αυτό και έχουν μειώσει ήδη τις τιμές για την 

προσέλκυση των επισκεπτών, εκ των οποίων το 80% είναι Ισπανοί. 

Ακόμη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο ποσοστό ακυρώσεων, μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 

κορονοϊού, βρίσκεται στο 24%, ωστόσο όσον αφορά τις ακυρώσεις επαγγελματικών και 

συνεδριακών μετακινήσεων, φθάνει το 70%. Συγκεκριμένα, μεταξύ 1 και 23 Φεβρουαρίου, οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι είχαν το χαμηλότερο ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων στην Ισπανία, 

με μέση πληρότητα 44,6%, που συνιστά μείωση κατά 3,1% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 

2019 και μέση τιμή 78 ευρώ, 2,7% λιγότερο από το 2019. Ωστόσο, η πληρότητα στις περιοχές 

της μεσογειακής ακτής αυξήθηκε κατά 2,9%,φθάνοντας το 65,1% και με μέση τιμή 79 ευρώ. 

Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου δεν είναι 

ακόμη σοβαρές και οι ακυρώσεις ταξιδιών έχουν ήπιο αντίκτυπο. Εντούτοις, η ανησυχία έγκειται 

στην περαιτέρω εξάπλωση και εξέλιξη του ιού στην Ισπανία κατά το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα. 
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