T tháng 3-2020, hn 3.000 khách t Nga s n thành ph à Nng mi tháng theo ng hàng không, lu trú
bình quân 10 ngày/ngi ti 7 khách sn, resort ven bin.
i din Anex Vit Nam và S Du lch ti bui công b các ng bay thuê chuyn Nga – à Nng ti nay, 20-8.

Thông tin này c ghi nhn tai bui công b chng trình bay thuê chuyn à Nng – Nga c t chc ti hôm 20-8.
C th, trong giai on t tháng 3 n tháng 9 nm sau, c khong 10 ngày, s có 1 chuyn bay (336 ch) t 1 tnh
ca Nga n thành ph bin min Trung. Khách du lch s n t 5 tnh ca nc Nga.
Sau Nha Trang và Phan Thit, à Nng hin nay là th trng tim nng cho du khách Nga tm nng, ngh ngi,
theo i din ca công ty Anex, n v a nhiu khách du lch t Nga n Vit Nam nht hin nay (80%).
Sau t bay thuê chuyn này, công ty cng s xem xét a khách Nga n à Nng mùa ông (t tháng 11 n
tháng 3) vì à Nng có thi tit d chu hn trc.
i din ca công ty cng cho bit khách Nga dài ngày, t 10 ngày tr lên, thích n ngoài, mua sm và s dng
dch v spa. ây là c hi à Nng tng ngun thu t du lch.
Theo ông Cao Trí Dng, Ch tch Hip hi Du lch à Nng, bên cnh nhng nguyên nhân trên, c s lu trú là
tiêu chí mà Nga chn quay li à Nng. “So vi cách ây 5 nm [thi im khách Nga dn rút khi à Nng sau 2
nm khai trng ng bay thuê chuyn], à Nng hin nay có nhiu khách sn, kh nng phc v cho khách Nga
dài ngày”, ông Dng nói và chia s thêm trong thi gian qua, 95% khách t Nga n Vit Nam các khách
sn, resort t 3 n 5 sao.
c bit, kt ni nhiu c s lu trú hn, vào ngày 29/8 ti, i din ca công ty Anex s có c hi làm vic vi i din các
khách sn cng nh các nhà cung ng dch v khách khi tham gia Trin lãm và To àm Gii pháp Ngành
Khách sn à Nng 2019 ti Cung Hi ngh Quc t Ariyana à Nng. “Khái quát v Th trng Du lch Nga và
Thông báo v các chuyn bay thuê chuyn ca Anex Tour t Nga ti à Nng” là mt phn trong s kin bên cnh
các ch khác nh “Gii pháp Mua hàng Xanh cho Ngành Khách sn”, “Phân tích Th phn Du lch à Nng
và Xu hng phát trin ca ngành du lch trc tuyn ti à Nng – C hi và Thách thc” và nh v ngun khách cho
h thng dch v du lch ti à Nng.
Ông Nguyn Xuân Bình, Phó Giám c S Du lch à Nng, cho bit à Nng hin nay có dch v và c s ón
ngun khách lu trú dài ngày và áp ng nhu cu vui chi gii trí ca h.
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