Aantal (Belgische) toeristen in Malta op
nieuw record.
Het aantal Belgische toeristen in Malta staat op een nieuw record, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de
eerste 9 maanden van dit jaar, die het ministerie van Toerisme vandaag bekendmaakt. De toeristische
sector is al jaren op Malta aan het boomen maar dit jaar overtreft alle verwachtingen.
In de eerste negen maanden kreeg Malta al 246.533 of 16.3 procent meer toeristen over de vloer. Door
het EU voorzitterschap werden extra vluchten geintroduceerd door Ryanair maar tevens extra vluchten
door Air Malta vanuit Brussel Het aantal Belgische toeristen is zelfs verdubbeld...nu al noteren we ruim
60.000 toeristen in vergelijking met 30.000 pax in 2016 een groei van 104.7 % en nog drie maanden te
gaan....
Verder nam vooral het aantal Italiaanse (+19 pct) , Franse en Duitse (+24 pct) bezoekers toe. Tevens
noteren we een percentage van 75 % bezoekers die de eilanden voor het eerst bezoeken en 25 %
herhalings bezoekers.
Door de groei, richten we ons vooral op de promotie van het winter seizoen. Malta is een uitstekend
bestemming voor city trips en short breaks. Avonturiers kunnen zich ook volledig uitleven op Malta.
Zo zijn er ideale omstandigheden om te duiken, te klimmen of te mountainbiken. Voor wie het liever
wat rustiger aan doet, leent het eiland Gozo zich ook uitstekend voor mooie en indrukwekkende
wandelingen.
Met Valletta in de spotlight als Culturele hoofdstad in 2018, ziet de toekomst er ook alvast goed uit
en diverse evenementen gepland gedurende het ganse jaar.
Volledige events kalender 2018, vindt u alvast hier : https://www.visitmalta.com/en/events
Valletta 2018 : http://valletta2018.org/cultural-programme/
Meer informatie over Malta: www.visitmalta.com & www.malta.be
Meer informatie Air Malta: www.airmalta.com
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