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Práce velice zdařilým způsobem, za použití bohatého dokladového materiálu, přináší
pohled na roli turizmu a jeho nezanedbatelný přínos pro další rozvoj španělského
hospodářství.
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How are various forms of tourism represented in Spain?

2.

How would you characterize the contribution of tourism to the Spanish economy’s GDP
in the recent years?
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