Kako so zadovoljni obiskovalci s turistično ponudbo v Beli krajini?
V poletnem času, v mesecu juliju in avgustu smo naredili anketo med obiskovalci, ki so prišli v
belokranjsko Turistično informacijske centre (TIC-e) po turistične informacije. Zanimalo jih je
predvsem kaj si v mestu in okolici lahko ogledajo in ali jim lahko pomagamo pri iskanju prenočišča.
Na vprašanje »od kod ste pripotovali v našo destinacijo?« je bilo iz anket, ki so jih izpolnjevali domači
obiskovalci razvidno, da prihajajo skoraj iz celotne Sloveniji, največ je bilo obiskovalcev iz Ljubljane,
Celja, Maribora, Izole, Škofje loke, Kranja, pa tudi iz Kostanjevice na Krki in Novega mesta… Največ
vprašanih tujih turistov pa je prišlo iz Nizozemske, Francije, Nemčije, Belgije, Španije, Poljske… Dobrih
30% vprašanih tujih gostov je prišlo v našo destinacijo na enodnevni izlet in so prenočevali drugje
(Kranjska gora, Ljubljana, Bled, Kostanjevica na Krki, Idrija, Bohinj, Škofja Loka, Žužemberk oziroma
hrvaška Istra).
Zanimalo nas je tudi ali uporabljajo lokalna/javna sredstva prevoza ali mehko mobilnost. Dobrih 41%
vprašanih domačih in 32% tujih obiskovalcev je uporabljalo kolo, lokalni avtobus ali so hodili peš.
Spraševali smo jih tudi ali so v destinaciji prvič ali večkrat. Dobrih 42% domačih obiskovalcev je
odgovorilo, da so obiskali destinacijo prvič, 58% vprašanih pa že večkrat, povprečno 5 krat v zadnjih
petih letih. Pri tujih gostih je pa kar 79% kakšnih, ki so že obiskali destinacijo, povprečno 6 krat v
zadnjih petih letih.
Zanimalo nas je koliko so porabili v destinaciji? Slovenski obiskovalci so med bivanjem v destinaciji
porabili povprečno nekje do 100 € na dan na osebo (47% manj kot 50 € in 44% do 100 €). Pri tujcih pa
je bilo 50% vprašanih, ki so porabili manj kot 50 € na dan na osebo in 42% je porabilo do 100 € na dan
na osebo. Koliko pa so porabili na dan ko izpolnjujejo anketo in odgovori so bili sledeči: dobrih 41% je
porabilo manj kot 25 €, do 50 € je porabilo 33% vprašanih in do 100 € je porabilo dobrih 16%. Pri tujih
obiskovalcih pa je dobrih 38% porabilo manj kot 25 €, do 50 € je porabilo 44% vprašanih in do 100 €
dobrih 11%.
Obiskovalci so tudi zaznali naša prizadevanja in pobude za razvoj trajnostnega turizma v destinaciji
(90% domačih obiskovalcev in 64 % tujih turistov).
Ob koncu smo jih vprašali še kako so zadovoljni s svojim obiskom destinacije. Slovenski obiskovalci so
z 90% odgovorili, da so z izkušnjo zadovoljni, pri tujih obiskovalcih pa je zadovoljnih 94%
obiskovalcev.

