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Obvestilo za medije 

Receptivni turizem Nemčije od januarja do avgusta 2014 

 
Konstantna rast receptivnega turizma počitniške dežele 

Nemčije: več kot 5-odstotni porast v prvih osmih mesecih 

Frankfurt na Majni, 27.10.2014 – Od januarja do avgusta 2014 je Statistični urad 

Zvezne republike Nemčije skupno v nemških nastanitvenih obratih z 10 ali več 

posteljami zabeležil kar 51,6 milijonov prenočitev. V primerjavi z enakim obdobjem 

lani to predstavlja dodatnih 2,6 milijonov prenočitev oz. porast v višini 5,3 

odstotkov. 

 
Vir: Arhiv Nemške turistične organizacije  

 

»Receptivni turizem Nemčije se uspešno razvija, odlični položaj počitniške dežele Nemčije 

med ostalimi evropskimi turističnimi destinacijami se še naprej krepi,« pojasnjuje Petra 

Hedorfer, predsednica Nemške turistične organizacije (DZT). »Porast obsega prenočitev v 

prvih osmih mesecih leta 2014 je v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je bil ta 4-

odstoten, narasel še za dodatnih 1,3 odstotkov. Uspešen vmesni rezultat je dober kazalec 

za nadaljnjo smer razvoja nemškega receptivnega turizma v tekočem letu. Ne glede na 

nekoliko neenoten razvoj na pomembnih turističnih izvornih trgih, so poletni meseci 

ponovno ključno pripomogli k uspešni prenočitveni statistiki celotnega leta,« tako 
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Hedorferjeva. 

Stabilno tudi na tradicionalnih trgih Evrope 

Gostje iz Nizozemske, države, ki za počitniško deželo predstavlja najpomembnejši 

evropski izvorni trg, so v mesecu avgustu v Nemčiji generirali za 2,2 odstotkov več 

prenočitev kot v enakem mesecu lani. Nizozemska je tako v primerjavi s številkami iz leta 

2013 že nekoliko bolj uspešna. Med desetimi evropskimi trgi, ki so bili v prvih osmih 

mesecih tekočega leta prav tako zelo aktivni, se nahajajo še: Švica (+ 6,8 odstotkov), 

Avstrija (+ 7,1 odstotkov), Danska (+ 5,7 odstotkov) in Poljska (+ 12,3 odstotkov). 

Povečan obseg števila prenočitev iz teh držav je denimo uspešno nadomestil upad 

obiskov s strani ruskih gostov, ki so do konca avgusta generirali le 3 odstotke prenočitev. 

Jugovzhodna Evropa z novimi trendi 

Številne države jugovzhodne Evrope vedno bolj krepijo svoj položaj med pomembnimi 

turističnimi izvornimi trgi za nemški receptivni turizem. Češki gostje so na primer poskrbeli 

za 9,2-odstotni porast v številu prenočitev v Nemčiji, več kot 10-odstotno rast pa so 

med drugim generirali tudi gostje iz Romunije (+ 14,7 %), Grčije (+13,1 %), Bolgarije (+ 

24,3 %), Slovenije (+ 22,7 %) in Hrvaške (+ 31,7 %). 

Azija ponovno zelo močna 

Gostje iz Azije še naprej nadpovprečno prispevajo k porastu nemškega receptivnega 

turizma. Do konca avgusta so zgolj gostje iz arabskih Zalivskih držav v počitniški deželi 

Nemčiji prenočili kar 1,3-milijonkrat. Arabski gostje iz Savdske Arabije, Emiratov in 

Kuvajta so s tem prehiteli Kitajsko in se za Združenimi državami Amerike uvrstili na drugo 

mesto med turističnimi čezmorskimi trgi, ki so za Nemčijo najbolj pomembni. Tretje mesto 

pripada Kitajski s porastom prenočitev v višini 16,4 odstotkov na skoraj 1,3 milijone 

prenočitev. 

 
 
 
German National Tourist Board (GNTB) 
German National Tourist Board (Nemška turistična organizacija) s sedežem v Frankfurtu na Majni 
na področju turizma zastopa nemško Ministrstvo za gospodarstvo in energijo (BMWi). Za promocijo 
počitniških krajev v Nemčiji German National Tourist Board razvija strategije in proizvode pod 
blagovno znamko Nemčija – počitniška dežela. Krepitvi turizma v Nemčiji pomaga mreža 30 
zastopništev po celem svetu. O German National Tourist Board si lahko podrobneje preberete na 
www.germany.travel/presse. 
 

 

 


