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Ha addig nem változik meg 
drasztikusan a járványhelyzet, 
augusztus közepétől indulhat a 
romániai vendégek számára a 
törökországi nyaralási szezon. 
Nincs karantén, nem kell teszt, 
az utazni vágyókat kedvez-
ményekkel csábítják a török 
Riviérára; az utazási irodák 
forgalma fellendülhet.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A ugusztus 17-én és 22-én fel-
szállnak az Antalyába tartó 
első repülőgépek a romániai 

légikikötőkből – jelentette be tegnap 
Alin Burcea, a Paralela 45 utazásszer-
vező elnök-vezérigazgatója. A török 
Riviérára évek óta az ország több vá-
rosából is charterjáratokat működte-
tő vállalkozás vezetőjét azt követően 
kereste meg a News.ro hírügynökség, 
hogy az Országos Közegészségügyi 
Intézet (INSP) zöld zónába sorolta be 
Törökországot, így az ottani nyaralás-
ról hazatérőknek nem kell két hétre 
házi elkülönítésbe vonulniuk. Ugyan-
akkor a görög vagy a magyar hatósá-
goktól eltérőn a török hatóságok sem 
kérnek tesztet az oda utazóktól.

Burcea elmondta, az első gépük 
augusztus 17-én indul Bukarestből 
Antalyába, 22-én pedig már Temes-
várról, Kolozsvárról és Jászvásárról is 
elindítanak egy chartert.

Olcsóbb utakat, nagyobb
biztonságot ígérnek
Ami az árakat illeti, a szakember el-
mondása szerint ezek nagyon széles 
skálán mozognak, tény ugyanakkor, 
hogy vannak olyan célpontok is, 
amelyek 30 százalékos kedvezmény-
nyel csábítják a romániai turistákat. 
Ugyanakkor járványügyi szempont-
ból is maximális felkészültséget 
ígérnek, a reptéri transzfert biztosító 
buszokat rendszeresen fertőtlenítik, 
a szállodák egészségügyi minisztéri-
umi bizonylatot kapnak, miután az 
illetékesek ellenőrzik a szabályok be-
tartását. Az all inclusive ellátás kap-
csán az egyetlen változás – akárcsak 
az itthoni szállodáknál –, hogy nem 
a vendég szed magának a tányérba, 
hanem megmutatja a személyzetnek, 
hogy mit szeretne enni. „És ne feled-
jük, hogy a klubok is zárt rendszerű-
ek, nem áll fenn a veszély, hogy vala-
ki kintről ellenőrzés nélkül bejöjjön” 
– utalt arra a szakember, hogy az óri-
ási méretű szállodák saját klubokat 
üzemeltetnek, amelyek csak a hotel 
vendégei számára elérhetőek. Elmon-
dása szerint a napozóágyak között is 
megtartják a kétméteres távolságot.

A charterek október második feléig 
viszik és hozzák a romániai turistá-
kat, a török tengerparton még akkor 
is eléri a 30 Celsius-fokot a nappali 
csúcshőmérséklet.

A tavalyi évben a Paralela 45 közve-
títésével Antalyába utazott a legtöbb 
romániai turista, számuk nagyjából 

18 ezer körül alakult. Alin Burcea 
most úgy számol, hogy nagyjából 35 
százalékos forgalmat tudnak idén le-
bonyolítani, és azt is csak akkor, ha az 
elkövetkező időszakban semmi nem 
várt nem történik.

Már vannak érdeklődők
Nagy reményeket fűznek az utazási 
irodák a törökországi nyaralások új-
raindulásához – jelentette ki a Kró-
nika megkeresésére Joós Ștefan, a 
Christian Tour utazási iroda három-
széki képviselője. Ő is hangsúlyozta, 
hogy a törökországi hatóságok nem 

AZ UTAZÁSI IRODÁK ÉS A NYARALNI VÁGYÓK NAGY REMÉNYEKET FŰZNEK AZ ANTALYAI JÁRATOK ÚJRAINDULÁSÁHOZ

Karantén és teszt nélkül nyit a török Riviéra

Sokak által rég várt kilátás. A török tengerpart kedvezményes árakkal csábítja augusztus közepétől a romániai vendégeket
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kötik negatív koronavírusteszt be-
mutatásához az országba való belé-
pést, ugyanakkor Románia is levet-
te a magas járványtani kockázatú 
országok listájáról Törökországot, 
ami azt jelenti, hogy július 27. után 
a hazatéréskor sem kell a turistának 
14 napos karanténba vagy lakhelyi 
elkülönítésbe vonulnia.

„A törökországi piac nagyon jól 
válaszolt a lazítás, az újraindulás 
hírére, már kaptunk ajánlatokat 
a szálláshelyektől, hogy a meg-
kötött szerződéseinkhez képest 
akár 58 százalékos árengedmény-
re is hajlandóak” – részletezte az 
utazásszervező. Hangsúlyozta, a 
törökországi árak megfi zethetők, 
ugyanakkor a turistának nem kell 
költenie a koronavírustesztre, gya-
korlatilag akadálytalanul lebonyo-
líthatja a nyaralást.

„A körülményekről részleteket 
néhány napon belül tudunk meg, 
egyelőre csak ezekről az informá-
ciókról tájékoztatják a turistákat, 
valamint arról, hogy a török piac 
kedvezően reagál az új helyzetre, 
nem drágítanak, sőt engedménye-
ket tesznek, last minute ajánlatok-
kal rukkolnak elő” – osztotta meg 
velünk a rendelkezésre álló infor-
mációkat Joós Stefan.

Kitért ugyanakkor arra is, hogy 
sok ügyfelük az év elején lefoglalt, 
majd a járvány miatt átütemezett 
kirándulását váltja valóra a repü-
lőjáratok újraindulásával, de már a 
lehetőség hírére több új foglalás is 
befutott azoktól, akik várták ezt a 
pillanatot, mások pedig még csak 
érdeklődnek a lehetőség iránt.

 » Ami az árakat 
illeti, a szakem-
ber elmondása 
szerint nagyon 
széles skálán 
mozognak, tény 
ugyanakkor, 
hogy vannak 
olyan célpon-
tok is, amelyek 
30 százalékos 
kedvezménnyel 
csábítják a romá-
niai turistákat.

Életet lehelnének a nagyváradi repülőtérbe

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a romániai hatóságok egymillió euróval támogassák azokat a 
légitársaságokat, amelyek járatokat indítanak Nagyváradra és Nagyváradról – tájékoztatott tegnap 
a brüsszeli testület. Mint közleményében az uniós kormány rámutat: az elfogadott képlet szerint 
közvetlen szubvenció biztosítható a légitársaságoknak, ennek pedig átláthatónak és valamennyi 
érdeklődő vállalat számára elérhetőnek kell lennie, legyen szó olyan cégről, amely most érkezik a 
Körös-parti városba, vagy olyanról, amely újraindítja korábban felfüggesztett járatait. A támogatás 
összege függ az elérhető célpontok számától, a járatsűrűségtől és az első év működést követően 
becsült utasszámától. Kikötés ugyanakkor, hogy egy légitársaság nem kaphat 800 ezer eurónál 
nagyobb támogatást, és 2020. december 31-e előtt kell odaítélni.
Mint ismeretes, a váradi légikikötő jelen pillanatban csak nevében nemzetközi, mindössze a Tarom 
román állami légitársaság Bukarest–Nagyvárad-járatai szerepelnek a kínálatban, augusztustól a 
Blue Air indít járatokat szintén a román fővárosba, a Tarom pedig a korábbi bejelentések szerint 
hamarosan még Konstancára fog repülni. A Ryanair fapados légitársaság 2018-ban felfüggesztette a 
jó foglaltsági adatokkal szolgáló nyugat-európai járatait, aminek nyomán nemzetközi járatok nélkül 
maradt a Körös-parti város, és azóta sem sikerült nemzetközi járatokat működtető légitársaságot 
meggyőzni arról, hogy Váradot válasszák. Egy ideig a Blue Air és a Tarom is azzal áltatta a környéken 
élőket, hogy külföldi járatokat indít, erre azonban nem került sor.
Közben a koronavírus-világjárvány is bekavart: idén nyárra a korábbiaknál több charterjáratot jelen-
tettek be népszerű külföldi turisztikai célpontok felé, ezek azonban egyelőre nem indultak el.

 » B. E.

Nagyjából 15 százalék körüli mér-
tékben nő augusztus elsejétől a 

gyerekpénzként emlegetett gyermek-
nevelési pótlék, januártól pedig újabb 
emelés jöhet – jelentette ki Florin Cîțu 
pénzügyminiszter hétfő este a Realita-
tea Plus műsorában. A tárcavezető új-
fent hangsúlyozta, hogy a gyerekpénz 
összegének megkétszerezéséről szóló 

törvény „populista és alkotmányelle-
nes”, a 2020-as évi állami költségvetés 
elfogadása után ment át a parlamen-
ten, ráadásul a jogszabályban a kez-
deményezők nem jelölték meg, hogy 
milyen forrásból lehetne fi nanszírozni 
a nagyobb pótlékot.

Ami pedig a nyugdíjemelést illeti, 
a pénzügyminiszter bejelentette, az 
augusztus közepén esedékes költség-
vetés-kiigazításkor döntenek arról, 

hogy milyen százalékban lehet emel-
ni szeptember elsejétől az időskori 
juttatást. Kérdésre válaszolva úgy 
vélekedett, ő maga olyan 10 százalék 
körüli nyugdíjemelést lát megvalósít-
hatónak.

A pénzügyminiszter meglebeg-
tette ugyanakkor, hogy hamarosan 
előrukkol egy olyan dokumentum-
mal, amely bebizonyítja, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) tisztában 

volt azzal, nem lehetséges a nyugdíj-
törvényben rögzített szeptemberi 40 
százalékos emelés anélkül, hogy ez 
drasztikus hatással lenne a makro-
gazdasági egyensúlyra, vagy ne kell-
jen hitelt igényelni a Nemzetközi Va-
lutaalaptól (IMF).

Florin Cîţu leszögezte egyúttal, hogy 
sikerült fi nanszírozni az államháztar-
tási hiányt, és Románia nem fordul 
kölcsönért 2020-ban az IMF-hez. 

Cîțu: a gyerekpénz 15 százalékkal, a nyugdíj 10 százalékkal nőhet idén

 » Florin Cîţu le-
szögezte egyút-
tal, hogy sikerült 
fi nanszírozni az 
államháztartási 
hiányt, és Romá-
nia nem fordul 
kölcsönért 2020-
ban az IMF-hez.  




