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Toeristisch infokantoor ontvangt 75% van
normale aantal bezoekers

Het toerisme in Gent komt opnieuw op snelheid. Dat blijkt uit de bezoekerscijfers

van het toeristisch infokantoor. In de eerste helft van juli kwamen daar 8.213

bezoekers over de vloer, of 75% van het aantal bezoekers in dezelfde periode vorig

jaar. Ook de bezettingsgraad in de hotels zit in stijgende lijn.

Visit Gent vraagt de bezoekers aan het infokantoor om een vragenlijst in te vullen. Daaruit blijkt

dat de helft van de bezoekers afkomstig is uit België. Nederland en Frankrijk zijn elk goed voor

zo'n 15% van de bezoekers. 11% van de toeristen komt uit Duitsland.

'Ondanks de omstandigheden zit het Gents toerisme op 75% van wat het
andere jaren is. We hebben sterk ingezet op de promotie van Gent in België
en in de buurlanden. Het is fijn om vast te stellen dat die strategie gewerkt
heeft.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Een derde van de bevraagde toeristen geeft aan in Gent te overnachten. Gent Hotels vzw geeft

aan dat de bezettingsgraad deze week gemiddeld op 40% ligt voor weekdagen en 60% voor het

weekend.

'We zien week na week een lichte groei, de vooruitzichten zijn goed. Ook de
actie Gent Holidayland en de actie met Lights on Van Eyck werpen duidelijk
vruchten af. We zien daardoor zeker 25% meer rechtstreekse boekingen
binnenlopen.'
— Rudy De Wit, voorzitter Gent hotels vzw
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