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Descripció del turisme de joc
El turisme de joc és aquell que té com a motivació principal del viatge el participar en jocs de
casino. Hi ha moltíssimes destinacions arreu del món, en el record de tothom hi ha Las Vegas
escenari de nombroses pel·lícules i series televisives Nord-americanes.
Els joc, tal i com l’anomenem, és en realitat un conjunt de jocs d’atzar, el més famós és la
ruleta, però n’hi ha molt altres, com el Blackjack, el Poker, el bacarà, els daus. En tots ells es
fan apostes, de manera que participant pot perdre l’import de l’aposta o pot guanyar-ne un
import més elevat. Per exemple en la ruleta el premi a l’encert del número on s’atura la
petita bola blanca és 36 vegades la aposta realitzada.
El joc esta associat als Bingos i als Casinos, i aquests últims solen estar situats en luxosos
hotels.

Estacionalitat
Precisament el turisme de joc no te cap estacionalitat, si bé es dona més en els períodes de
vacances no requereix condicions climàtiques especials.
Per tant, tot i que trobarem l’activitat turística en períodes de vacances com l’estiu o les
festes de Nadal, el turisme de joc es practica durant tot l’any.

Perfil de la demanda
La demanda va relacionada amb una classe social alta i adinerada. Tot el que envolta el
turisme de joc és luxe i opulència. Cotxes esportius i de luxe, activitats nàutiques. Si be
podem trobar turistes d’altres classes socials, aquest son minoria.
Un fet important a destacar és que molt casinos tenen un codi de vestuari, que requereix
vestir de forma elegant, es recomana dur jaqueta a la nit i en alguns llocs és obligatori l’ús de
la corbata pels homes.
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Expectatives de la demanda
El principal objectiu de la demanda és el joc, amb diners, el motiu no és només guanyar
diners sinó fer relacions socials. Per tant associada al viatge i al joc hi ha la afirmació de la
pròpia classe social, relacionada amb el luxe, l’exclusivitat de l’estada, dels hotels, la moda,
etc...

Com es contracta (hàbits de compra)
No hi ha hàbits de compra específics, es sol contractar l’estada a l’hotel i el viatge en una
agència.

Transport i Allotjament
El turisme de joc no esta relacionat amb cap mitjà de transport en particular, però si que es
poden destacar alguns aspectes:
En algunes destinacions existeix un important port esportiu, de manera que alguns dels
turistes d’aquesta tipologia hi poden arribar amb les seves embarcacions. Es sol tractar de
luxosos iots que a l’hora formen part de les activitats complementaries d’aquesta mena de
turisme.
En gran part els Casinos estan ubicats en grans hotels o complexos hotelers, el turisme de joc
és sinònim d’estada en l’hotel. En els casos on hi ha un port esportiu, alguns dels turistes
s’allotgen en els les pròpies embarcacions.

Activitats complementaries
Com a activitats complementaries hi trobarem totes aquelles que es relacionen amb la classe
social del turista de joc.

Golf
El golf és un esport relacionat amb una classe social mitja-alta i per tant entra dins del perfil
del turista de joc. Molts complexes hotelers organitzen torneigs de golf per atreure clients
als seus grans casinos i bingos. Per exemple el casino de Peralada ofereix com a activitat
complementaria el club de golf Peralada.

Activitats de lleure al mar
Molts casinos es troben prop del mar i la gent que s'ho pot permetre arriba fins als ports de
les ciutats costeres amb les seus pròpies embarcacions.

Espectacles
Els casinos ofereixen espectacles de tot tipus, per captar clients, per fer l’estada sigui més
complerta i gaudeixin de les seves instal·lacions: Actuacions en directe, shows de cabaret,
Humor, etc...
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Celebracions i Casaments
Els hotels relacionats amb aquest turisme organitzen grans celebracions i casaments. Encara
que pugui semblar una simple anècdota, perquè ho fan tots els hotels, en aquests casos els
que contracten aquesta actes formen par t de la classe alta (celebrities o jet-set), els preus
son molt exclusius.
No em d’oblidar la imatge que ens han mostrat molts llarg metratges Nord-americans de
parelles que es casen a “las Vegas” en una cerimònia express dirigida per “l’Elvis”.

Esdeveniments destacats dinamitzadors
Es tracta d’un turisme elitista i no hi ha esdeveniments dinamitzadors importants o de caire
global.
Citarem que s’organitzen campionats de Poker, per exemple. Un altre un exemple, a Mònaco
s’organitza una cursa de Formula 1, que evidentment activa tot el principat com a destinació
turística.

Noves tendències
El turisme de Joc és un turisme molt clàssic, si be hi ha establiments que ofereixen un
producte una mica diferenciat, a grans trets aquest tipus de turisme no ha patit cap evolució.
Si és cert que es combina amb altres activitats pròpies d’altres tipus de turisme, s’ofereix la
gastronomia local, es poden fer vistes a caves (turisme enològic).
Actualment el joc s’ha expandit per la xarxa, hi ha cada vegada més casinos i cases d’apostes
on-line. Això no sembla que hagi afectat gaire al turisme internacional però si al local i
nacional.

Destinacions representatives locals
Casino de Barcelona
El Casino de Barcelona, és el més important de la
ciutat Comtal. Es troba en una part molt turística de
la ciutat, al passeig marítim, en una zona de pas de
molts turistes i residents.

Gran Casino Costa Brava (Lloret de Mar)
Un dels més importants de tota la Costa Brava ja que Lloret és un municipi amb una taxa
turística molt alta.
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Casino de Tarragona
El més important de tota la Costa Daurada, situat en zona marítima de la ciutat, té una bona
reputació a causa del gran flux de turistes que hi passa per allà.

Destinacions representatives nacionals – internacionals
Casino Gran Madrid (Torrelodones)
Situat a la capital espanyola, és el primer casino més visitat d'Espanya segons la Comissió
Nacional de Joc, a més ha estat el primer casino online legal d'Espanya.

Gran Casino Sardinero (Santander)
És un dels més antics d'Espanya i per ell han passat personatges molt il·lustres com Amadeu
de Saboya o Alfons XIII.

Gran Casino Mallorca (Palma de Mallorca)
Situat en una zona privilegiada de l'illa, conta amb un gran nombre de visites ja que Mallorca
durant les temporades altes té una gran visita de turistes.

Casino Bellagio (Las Vegas, EEUU)
Situat a l'estat de Nevada, el casino Bellagio és un
casino de gran luxe juntament amb un hotel de Las
Vegas, la "Ciutat del Joc" als Estats Units. La seva
principal atracció turística és un gran llac artificial on
es troben les famoses "Fonts del Bellagio" que tenen
una coreografia sincronitzada amb música.

Casino de Montecarlo (Mònaco)
És un dels atractius turístics mes notables del Principat de Mònaco. A més el complex inclou
el Gran Teatro de Montecarlo, una opera, una casa de ballet i és la seu del Ballet de
Montecarlo. Als ciutadans de Mònaco no els hi està permesa l'entrada.

Casino Crown (Melbourne, Australia)
És un dels casinos més grans de l'hemisferi sud, està obert les 24 hores del dia tot l'any.

Previsions i tendències en el futur
No s’espera que aquesta mena de turisme tingui cap evolució. Res que vagi més enllà de ser
compatible amb altres activitats de caire cultural, esportives i relacionades amb la natura.
De fet alguns casinos ja estan situats en immediacions de camps de golf i en paratges
d’interès natural i paisatgístic.
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Conclusions
El turisme de joc existeix des de fa molta anys, és possible que els primers turistes, ja fessin
turisme de joc, per la relació d’aquest amb els hotels de luxe i les classes benestants.
No és un turisme de masses, i està molt relacionat amb els diners i la ostentació. Els casinos
han estat escenaris de moltes pel·lícules on es ressalta sobretot el luxe i la exclusivitat.
Aquesta mena de turisme es pot veure afectat per les tendències actuals de joc on-line, però
res sembla indicar que aquesta afectació sigui excessiva, doncs el joc sembla simplement
una excusa per justificar el viatge, l’allotjament els vestits de passarel·la i els cotxes de luxe.
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