Jak zastavit úprk českých lyžařů do Alp?
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Letní dovolená v zahraničí vyšla letos Čechy dráž
ČT 24 - 23. 10. 2014
pořad: Ekonomika - vysíláno: 21:05 - pořadí zprávy: 9

Letní dovolená v zahraničí vyšla letos Čechy dráž
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------Letní dovolená v zahraničí vyšla letos Čechy dráž než loni. Ceny zájezdů stouply například kvůli slabší koruně v
průměru o 7 procent. Podle informací Asociace cestovních kanceláří lidé tradičně mířili hlavně do Chorvatska.
Větší zájem měli taky o Turecko a Řecko. Zhruba každý desátý zájezd koupili přes internet.
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
-------------------Odpočívat na pláži pod slunečníkem a koukat na mořské vlny, už Čechy pomalu přestává bavit. Stále častěji
hledají pro dovolenou místa, kde je možné sportovat, nebo třeba chodit na masáže a do vířivky.
Jan PAPEŽ, místopředseda, Asociace cestovních kanceláří ČR
-------------------Pokračuje trend aktivní rodinné dovolené. To znamená, zvyšuje se neustále počet prodaných výletů u těch
pobytových zájezdů. A začínají dokonce fungovat i poznávací zájezdy pro rodiny.
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
-------------------Cesty za teplem jsou velkým lákadlem taky v zimě. Prodejci zájezdů hlásí rostoucí zájem o exotické dovolené
hlavně do Dominikánské republiky a Spojených arabských emirátů. Přesto se ale najde pořád i dost těch, kteří
tráví zimní dovolenou radši na horách. Některé cestovky už teď hlásí o pětinu víc rezervací, než loni. Tradičně
do Alp.
Jan OSÚCH, mluvčí, CK Fischer
-------------------Na českých horách loni téměř nebyl sníh, ta sezóna byla velice špatná z pohledu počasí, takže i to se určitě
podílelo na těch zvýšených prodejích lyžařských zájezdů.
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
-------------------Celkem pojede za sněhem do zahraničí přibližně půl milionu lidí. I za tuhle dovolenou budou muset ze svých
peněženek dát o pár stovek víc. Zuzana Tejnická, Česká televize.

Reportáž je ke zhlédnutí zde.
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Zimní turistická sezona
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Zimní turistická sezona
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------A podrobněji k dovoleným s Kateřinou Petříčkovou, tajemnicí Asociace českých cestovních kanceláří. Dobrý
večer. Můžete potvrdit údaje svých kolegů?
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Dobrý večer, ano, údaje rozhodně potvrdit mohu. Česká klientela, tedy lyžaři, se v letošním roce hojně
přesouvají do zahraničí. Důvodem je nejen riziko nedostatku sněhu na českých horách, ale samozřejmě také
perfektní lyžařský servis, který je v zahraničí poskytován.
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------Věří vůbec Češi ještě tuzemským horám? Přece jen minulá sezóna moc sněhu nepřinesla.
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Ano, to riziko nedostatku sněhu se právě vloni ukázal jako jeden ze zásadních faktorů. Na druhou stranu české
hory jsou pro české klienty důležité o svátcích, kdy na Vánoce, Silvestr, a někdy i na Velikonoce jsou zahraniční
kapacity prakticky cenově nedostupné. A nejsou ani českým klientům příliš nabízeny. Proto o Vánocích a na
Silvestry jsou české hory poměrně dosti vytíženy.
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------Vyčkávají lidé speciálně třeba u českých hor až na to, jak se bude zima vyvíjet, nebo se nechají přesvědčit třeba
slevou za včasný nákup?
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Tak u českých hor se rozhodně klientela rozhoduje na poslední chvíli, řekněme v průměru tři týdny před
termínem. Je to přesně, jak říkáte, z důvodu počasí. Nicméně o svátcích, o Vánocích a na Silvestra jsou ty
termíny často velmi obsazené bez ohledu na to, zda sníh je, nebo není.
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------Jak to bude letos s cenami zimní dovolené? Zdražovalo se i tam?
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Ano, bohužel díky intervenci České národní banky a následné devalvaci koruny došlo ke zdražení lyžařských
zájezdů a to v průměru okolo osmi procent. Cestovní kanceláře toto zdražení musely promítnout do
katalogových cen. Oproti tomu samozřejmě opět nabízely slevy na první prodej, first minute, který trval do
konce září, u některých cestovních kanceláří trvá do konce října. Nicméně tyto slevy first minute se pohybují
rozhodně do, do nějakých deseti procent.
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Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------Mluvíte o zahraničních horách. Jak na tom budou tuzemské hory? I tam se zdražovalo? Tam přece není důvod
intervence?
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Je to pravda, české hory v tomto směru nabývají na významu. Nicméně i čeští hoteliéři každoročně zvýší ceny
ubytování, řekněme, okolo těch tří, čtyř procent. A pokud si český lyžař poměří cenu a kvalitu, kterou dostane v
zahraničí, tak se velmi často obrací na zahraničí.
Vanda KOFROŇOVÁ, moderátorka
-------------------To byla Kateřina Petříčková, tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří. Děkujeme, na shledanou.
Kateřina PETŘÍČKOVÁ, tajemnice, AČCKA
-------------------Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Reportáž je ke zhlédnutí zde.
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