Wisata Ke Luar Negeri Menjadi Tren Baru
untuk Merayakan Tahun Baru Imlek
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Asosiasi Agen Perjalanan Tiongkok, Situs Web Wisata Tuniu dan Badan Penasehat Wisata
Iway mengumumkan laporan bersama pada hari Rabu kemarin (17/01). Laporan ini
memperkirakan, selama liburan Tahun Baru Imlek 2018, konsumsi wisata akan terus naik,
wisata ke luar negeri akan menjadi pilihan utama masyarakat Tiongkok untuk merayakan
Tahun Baru Imlek. Dilihat dari harga, indeks terpadu harga wisata ke luar negeri Tahun Baru
Imlek 2018 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Asia Tenggara tetap
merupakan destinasi yang paling popular bagi wisatawan Tiongkok.
Laporan Tren Wisata "Pekan Emas" Tahun Baru Imlek 2018 ini memperlihatkan,
dilatarbelakangi naiknya konsumsi, bagi sejumlah orang, perayaan Tahun Baru Imlek tidak
hanya sebatas pulang ke kampong halaman, tapi berwisata merayakan Tahun Baru Imlek
juga semakin digemari. Di sektor pariwisata domestic Tiongkok, Shanghai, Beijing, Nanjing,
Tianjin, Hangzhou, Shenzhen, Guangzhou, Suzhou, Wuhan dan Chengdu menjadi sepuluh
tempat penyumbang wisatawan terbesar selama liburan Tahun Baru Imlek.
Wakil Direktur Umum Situs Web Wisata Tuniu, Wang Shubai memperkenalkan, yang berbeda
dengan wisata secara kelompok pada hari raya biasa, kelompok wisata selama Tahun Baru
Imlek biasanya terdiri dari anggota keluarga.
Selain itu, ciri khas pariwisata domestik Tiongkok adalah orang-orang di bagian utara akan
berwisata ke bagian selatan untuk menghindari cuaca dingin, sedangkan orang di bagian
selatan akan berwisata ke utara Tiongkok untuk menikmati olahraga ski.
Selain rute wisata panjang yang popular di dalam negeri Tiongkok, wisata ke luar negeri juga
mengalami peningkatan secara nyata. Sejauh ini, Thailand, Jepang, AS, Perancis, Vietnam,
Singapura, Australia, Filipina, Malaysia, dan Indonesia tetap merupakan destinasi yang
digemari. Berwisata ke negara yang berjarak dekat tetap merupakan pilihan utama bagi
warga Tiongkok, khususnya wisata ke kepulauan. Wang Shubai mengungkapkan, Kanada
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dan Rusia pun menjadi destinasi yang disukai.
Menurut Laporan Indeks Harga Wisata ke Luar Negeri Pekan Emas Tahun Baru Imlek 2018,
indeks terpadu harga wisata ke luar negeri pekan emas tahun baru Imlek 2018 adalah 151,7,
atau naik 37,8%, indeks ini merupakan rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
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