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O turismo de sol e praia é uma das modalidades de maior demanda em Cuba.

Cuba supera as expectativas de
visitantes estrangeiros para este ano
Até o momento já chegaram quatro milhões de visitantes
Yisel Martínez García
• «CUBA já recebeu quatro milhões de visitantes estrangeiros até esta altura do ano e
espera fechar 2017 com 4,7 milhões. Estes
números representam para o país uma mostra da confiança que os clientes e as principais agências operadoras de turismo têm em
sua gestão turística e em Cuba, um destino
sadio e seguro», asseverou a delegada do
Ministério do Turismo na província de Matanzas, Ivis Fernández.
Ao aeroporto internacional Juan Gualberto
Gómez, de Varadero, chegou, em 6 de novembro, o turista que completou os quatro milhões, dois meses antes do dia em que fosse
atingido esse número, em 2016.
«Eu já viajei em cinco ocasiões e gosto de
Cuba, sobretudo, das suas cidades. Admiro
muito sua segurança e a tranquilidade», comentou na chegada o visitante francês Antonio.

«Para nós é um privilégio que seja a província de Matanzas, especialmente este aeroporto e naturalmente o polo turístico de Varadero,
o lugar escolhido pelos clientes para desfrutar
de suas férias», asseverou a chefa do departamento comercial do aeroporto Juan Gualberto Gómez, María Elena Oviedo.
«Varadero demonstra sua capacidade de
recuperação após os últimos eventos meteorológicos que afetaram fortemente a zona
norte do país. Depois da passagem do furacão Irma o número de visitantes cresceu paulatinamente neste polo turístico, com uma
média de 20 mil clientes diários», acrescentou a delegada do ministério do Turismo na
província de Matanzas, Ivis Fernández.
Hoje, este polo turístico prevê fechar o ano
2017 ultrapassando os 1,6 milhão de visitantes, e já se prepara para receber a temporada de inverno 2017-2018.
«Trabalhamos em função de prontificar

nosso país para a temporada alta. Em 15 de
novembro ficamos prontos para assimilar o
crescimento que se espera. Hoje, já estão
revitalizadas todas as instalações afetadas
por Irma e trabalhamos em outras importantes no desenvolvimento de nosso destino turístico».
«Entre elas podemos mencionar o hotel Internacional, a extensão de terra da parcela o
Oasis onde serão construídos dois grandes
hotéis e a inauguração, finalizando o ano, de
uma usina de cerveja, que será um dos produtos mais atraentes e novos para os clientes
que escolham um destino como Varadero»,
explicou a delegada do ministério do Turismo
em Matanzas.
«Por seu lado, o aeroporto internacional de
Varadero começou a partir do mês de maio
reparações para a temporada de inverno,
pois trabalhamos nas esteiras de bagagem, a
pintura, a manutenção, a remodelação, a re-

paração e a reanimação de todo o terminal»,
asseverou a chefa do departamento comercial, María Elena Oviedo.
Este aeroporto, que oferece serviços desde
1989, recebe anualmente 0,5 milhão de visitantes. Seu serviço, reconhecido por sua
qualidade, faz que a saída daqueles que chegam, só demore entre 18 e 25 minutos.
Varadero, reconhecido como o polo turístico mais importante de sol e praia do país,
mantém em seus mercados o Canadá com
a maior representatividade, mas com crescimentos se percebem a Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Espanha e Itália,
mercados que diversificam a presença de
clientes.
Atualmente, Cuba dispõe de 67.769 habitações hoteleiras, número que após fechar
2017 deverá subir para 68.200, com um
plano para construir 100 mil novos apartamentos até 2030. •
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