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Белоградчик. Собствениците на къщи за настаняване от Белоградчик се опитват да
привлекат туристи чрез специални оферти и изключително ниски цени, като в някои
места за настаняване има оферти за 10 лева за нощувка на човек, валидни до края на
месец април. Това каза за радио “Фокус”- Видин Борис Ангелов, собственик на къщи за
настаняване в Белоградчик. Той обясни, че въпреки техните усилия, сега не е сезон и
няма никакъв интерес от страна на туристи към дестинацията. Въпреки, че за
новогодишните и коледните празници в града легловата база беше заета на 100%, той
отчита, че в сравнение с предишни години заетостта не е същата. «Предишни години
идваха клиенти, които стояха по 3-4 дни и си правеха почивка, тази година местата за
настаняване бяха заети по 2 дни, колкото да си починат от новогодишните емоции»,
обясни Ангелов. Надеждите на местните са със затоплянето на времето туристите да
започнат да идват. Ангелов каза още, че с всякакви средства се опитват да оцелеят на
пазара, от сега са замислени много атракциони за гостите на града. От предишните
години е останала атрактивната раходка до белоградчишките скали с джипове, към
която по думите му е имало огромен интерес през 2009 и 2010 година. За тези, които ще
посетят Белоградчик и ще останат като гости на града са предвидени и други атракции
като «зорбинг», което при се прави при хубаво време, като от високата част на някоя
поляна се пускат хора в голяма надуваема топка. Това според Ангелов е атракция, която
оставя незабравими спомени, а направените снимки са уникални. Собственикът на къщи
за гости поясни, че в момента други собственици вече се замислят дали да не затворят
заради липсата на туристи. Той обясни, че заради пикът туристи от 2009 година,
породен от засилената кампания по рекламата на града за новите седем чудеса на
света са отворили много къщи за настаняване, защото наличните места са се оказали
крайно недостатъчни за многото желаещи от всички краища на страната. Това според
него е довело до много негативни отзиви за града. «През 2009 година официалната
леглова база е била не повече от 600 места за гости, а по данните за туристопотока те
са били около 290 000 човека. Ако една трета от тях да са решили да останат да
нощуват, представете си колко недстатъчни са се оказали местата в града. В един
момент излиза, че ние ги каним да дойдат, а като това стане нямаме място за тях.
Затова следващата година се появиха двойно повече къщи, стоящи празни сега». В
заключение Ангелов каза, че този район има огромен потенциал като туристическа
дестинация, само че трябва да се работи още много за неговото популяризиране, както
и за изграждането на привличаща туристите инфраструктура. радио "Фокус" - Видин
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