NAJBOLJŠI REZULTATI MARIBORSKEGA TURIZMA DOSLEJ
(Maribor, 13. marec 2018) V letu 2017 je Maribor obiskalo 178.686 turistov, ki so realizirali 8 % več
nočitev kot v letu poprej. Najvišja sezona v mestu so poletni meseci junij, julij in avgust, ko se
nekoliko podaljša tudi doba bivanja.
V letu 2017 je Maribor obiskalo 178.686 turistov, kar je 14 % več kot leto poprej, rast beležimo tudi v
destinaciji Maribor - Pohorje, ki jo je obiskalo 220.362 turistov oziroma 12 % več kot v letu 2016. Rast je
posledica večjega števila tujih gostov, saj je razmerje med domačimi in tujimi gosti 15 : 85. Največ turistov je
prišlo iz Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in Poljske, najdlje pa so se pri nas zadržali turisti iz Italije,
Hrvaške in Srbije. Rast beležimo tudi pri številu realiziranih nočitev, in sicer je bilo v Mariboru lani realiziranih
331.763 nočitev, kar je 8 % več kot v letu 2016, medtem ko je rast na območju destinacije Maribor - Pohorje 6
%. Večji obisk v primerjavi z letom poprej beležita tudi TIC Maribor in Hiša Stare trte, in sicer za 20 % oz. 23
%.
Trendi kažejo, da postaja destinacija Maribor - Pohorje vse bolj privlačna turistična destinacija, katere ključna
ponudba temelji na aktivnem oddihu, neokrnjeni naravi, gastronomskih doživetjih in kulturnem turizmu.
Slednje je Zavod za turizem Maribor - Pohorje v letu 2017 aktivno promoviral na 12 turističnih sejmih, devetih
work shopih in treh borzah v državah, kot so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Turčija, Srbija in Hrvaška.
V organizaciji in ob podpori Zavoda za turizem Maribor - Pohorje smo izpeljali preko 300 odmevnih dogodkov
in prireditev, ki se v glavnem navezujejo na kulturno dediščino ter vino in kulinariko. Izpostavili bi naslednje:
sprejem za svetovno prvakinjo Ilko Štuhec, 10. obletnico Hiše Stare trte, Festival Ezl ek z Operno nočjo v
Mestnem parku, Vinsko LENTanje, Drava festival 2017, Festival Stare trte 2017 s Svečano trgatvijo Stare trte,
Martinovanje v Mariboru 2017, Čarobni december 2017 in Silvestrovanje v Mariboru 2017.
»Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti, kjer smo v zadnjem obdobju dosegli velike
rezultate v smislu privabljanja tujih turistov. Kljub temu pa imamo še neizkoriščene potenciale, saj prihodki
rastejo počasneje od števila turistov, zato primanjkuje sredstev za obnovo infrastrukture in razvoj novih
produktov z visoko dodano vrednostjo. To so izzivi, s katerimi se soočamo že v letu 2018, ko sodelujemo tudi
v številnih mednarodnih in regionalnih projektih,« je poudarila Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za
turizem Maribor - Pohorje.
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