Vlaamse Kusthotels haalden topbezetting met de kerstdagen
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Meten = weten. En daarmee komt toeristische organisatie Westtoer tot de conclusie dat de kerstvakantie,
ondanks het wisselvallig weer, tot goede resultaten heeft geleid voor de toeristische sector aan de Vlaamse kust.
De hotelsector noteerde voor de volledige vakantieperiode een gemiddelde bezetting van 75 procent.

Dag- en verblijfstoerisme
Topper was het verlengd weekend rond eindejaar met een bezetting van 95 procent of meer. De kerstvakantie
aan de Kust is goed voor ongeveer een half miljoen dagtoeristen. Bij enkele evenementen was het weer een
spelbreker. Toch zorgden de vele initiatieven in alle kustgemeenten voor een bijzondere sfeer. Ook in het
komende weekend zijn aan de Kust nog topevenementen gepland. “Meer dan ooit houden de Belgen in de
kerstvakantie van hun Kust. De feestdagen zijn een goeie reden voor een korte vakantie. Met de zee als
authentiek decor zorgt de toeristische sector telkens opnieuw voor een uniek aanbod”, aldus Franky De Block,
gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Dichtbij bestemming Voor de hotelsector is een trend merkbaar: “Met
Kerstmis noteren we een groeiende bezetting, nu rond 80 procent. Met de feestdag op maandag was de start
van de vakantie voor veel verblijfstoeristen een verlengd weekend. Vroeger werd Kerstmis vooral thuis
gevierd. Nu kiezen meer en meer families ook de Kust als dichtbij bestemming om de feestdagen door te
brengen. De eerste midweek na Kerstmis was goed voor een prima hotelbezetting van circa 70 procent. In de
week na Nieuwjaar (met gemiddeld 60 procent bezetting) was vooral het weer een spelbreker”, aldus Francis
Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. Ook tal van tweede verblijvers brachten hun kerstvakantie door aan de
Kust. Seizoensspreiding Franky De Block: “De Kust blijft de belangrijkste toeristische bestemming in
Vlaanderen. De kerstvakantie toont aan dat de Kust in de vier seizoenen een belangrijke reisbestemming is.
Ongeveer 2/3 van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden”. Meer informatie:
www.dekust.be
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