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Les previsions sobre l’economia belga per al 2015 anticipen 
un comportament moderat però positiu: un creixement del 
PIB de l’1,1%, un increment de preus anuals o IPC del 0,3% i 
una taxa d’atur del 8,4%. Aquest escenari, millor que el de la 
mitjana europea, fa pensar que el sector dels viatges tindrà 
un comportament igualment positiu.

El 82% de la població belga fa les vacances fora del seu 
país. La destinació principal és França, amb una quota de 
mercat del 24%; Espanya se situa en segona posició, amb 
un 13,5%, seguida d’Itàlia (7,3%), Turquia (4,3%) i Àustria 
(3,6%). La resta de destinacions mediterrànies (Grècia, 
Croàcia, el Marroc, Tunísia, Egipte) queden bastant allunya-
des quant al nombre de visitants belgues, amb quotes de 
mercat inferiors al 2,5%.

Turistes

Catalunya és la principal destinació dels turistes belgues 
que viatgen a Espanya, amb un 27% del total. L’any 2014, 
Catalunya va rebre 592.600 turistes belgues, que es van es-
tar una mitjana de 9,5 nits al nostre país. La despesa mitjana 
per persona es va situar en 754,30 €, i la despesa total va ser 
de 447 milions €.

Motivacions

Pel que fa a la motivació a l’hora de decidir la destinació 
de les vacances, els cinc criteris següents semblen els 
determinants: la bellesa del paisatge, el clima assolellat, la 
presència de ciutats i pobles per visitar, la familiaritat amb la 
destinació, i la facilitat per arribar-hi. Cal destacar que també 
es valora molt positivament el fet que hi hagi curiositats a 
visitar o esdeveniments remarcables, i la possibilitat de 
practicar el senderisme i el cicloturisme.

La intermediació continua tenint un paper important en 
aquest mercat. De fet, en el període 2010-2014 es va produir 
un retrocés en les reserves d’allotjament fetes directament al 
proveïdor del servei (del 50% al 39%) en favor de l’ús d’inter-
mediaris (del 41% al 51%).

En tot cas, són els intermediaris on-line els que es confirmen 
com el canal més utilitzat a l’hora de fer reserves, especial-
ment els portals de reserva com booking.com o hotels.com. 
Altres portals d’ofertes i subhastes, com els que proposen 
actievandedag.be, groupon.be o travelbird.be, també han 
experimentat creixements, però més modestos. Pel que fa a 
la intermediació tradicional, cal destacar que els operadors 
turístics mantenen el 25% de la quota de mercat gràcies a 
les reserves efectuades a través dels seus portals (9,5%), 
mentre que els agents de viatge continuen perdent pes.

Si s’analitzen les modalitats de reserva en funció de la des-
tinació, s’observen diferències importants. Així, mentre que 
els portals de reserva han estat la principal fórmula d’inter-
mediació per a les vacances efectuades a França, Itàlia, 
Alemanya, el Regne Unit i els països nòrdics, les agències 
de viatges mantenen un paper rellevant per a la reserva de 
vacances a Espanya, Grècia, Croàcia i Portugal.

Novetats operadors turístics:

— El grup TUI operarà a Europa amb una sola marca a 
partir del 2016: a Bèlgica, els noms de Jetair i Sunjets 
desapareixeran en favor de la marca TUI.

— Transeurope i Holidayline utilitzaran la marca Costa de 
Barcelona per primera vegada al seu catàleg i al seu web 
l’any 2016.

— Travel Experts ha signat recentment un acord de 
col·laboració amb Virtuoso que incorpora una oferta 
important de producte prèmium.

— Travel Coop ha començat a treballar conjuntament amb 
ZRN, una associació holandesa d’agents independents, amb 
l’objectiu de compartir la seva xarxa de DMC en diferents 
destinacions i de desenvolupar producte conjuntament en 
un futur proper.
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Transports

Pel que fa al mitjà de transport, es podria dir que cada tipus 
de viatger es decanta pel seu propi mitjà:

— Famílies > cotxe

— Parelles sense fills o famílies amb fills grans > avió

— Joves i sèniors (65+) > autocar

En el període 2010-2014, l’ús de l’avió no ha deixat d’aug-
mentar (d’un 31% a un 37% del total de vacances), especial-
ment gràcies a l’augment de vols de baix cost. En canvi, el 
cotxe ha retrocedit del 56% al 53%, i l’autocar ha passat del 
6% al 4,5%. L’ús del tren s’ha mantingut en un 4,5%.

Mitjans de transport:

El perfil del turista belga que viatja a Catalunya presenta les 
característiques següents: és neerlandòfon (63%), viatja en 
família (63%) o té més de 55 anys i viatja en parella (28%). 
Utilitza cotxe propi (44%), tot i que la bona connexió aèria 
fa augmentar cada any el volum de turistes que es decan-
ten per l’avió. A l’hora d’escollir destinació, té en compte 
els criteris següents: el bon clima, un entorn i un paisatge 
agradables, ciutats interessants per visitar, regió coneguda 
i bones platges.

A Bèlgica hi ha cinc períodes de vacances escolars;  
en funció de l’època de l’any, es fa un tipus de viatge o 
un altre:

— Vacances d’estiu (juliol i agost): vacances de llarga 
durada, fonamentalment a l’estranger.

— Vacances de Tots Sants (1a setmana de novembre): 
escapades a destinacions properes i escapades a 
ciutats.

— Vacances de Nadal (2 setmanes, de Nadal a Any Nou): 
vacances al propi país.

— Vacances de Carnaval (una setmana durant el mes de 
febrer): esports d’hivern a l’estranger.

— Vacances de Setmana Santa (2 setmanes al març o a 
l’abril): esports d’hivern o escapades a destinacions amb 
bon temps.

Durant els mesos de maig i juny, hi ha diversos dies festius 
que els belgues aprofiten per fer escapades i escapades a 
ciutats.
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Font: WES, Comportement touristique des belges en 2014




