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FOKOZOTT AZ UTAZÁSI KEDV, A MINDENKI ÁLTAL VÁRT LAZÍTÁSOK UTÁN VÁRHATÓAN MÉG TÖBBEN FOGNAK ÚTRA KELNI

Felszálltak az első „fecskék”: indul a turistaszezon
Áprilisban elindultak vagy elindul-
nak az első charterjáratok Egyiptom 
irányába az erdélyi és partiumi 
repülőterekről, az eddigi tapasztala-
tok alapján pedig nem üresen fogják 
megtenni az oda-vissza utat. Az 
előfoglalások alapján hasonló tren-
dek várhatóak a nyár elején induló 
antalyai járatok esetében is. A jár-
ványhelyzet javulása és a korlátozá-
sok lazítása nyomán várhatóan még 
inkább meg fog ugrani pár hónapon 
belül az utazási kedv.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

N em csökkent az utazási kedv, érdek-
lődés mutatkozik a charterjáratok 
iránt, sőt sokan még a korai foglalási 

kedvezményeket is igénybe vették – jelen-
tette ki tegnap a Krónika megkeresésére 
Ari Krisztina, a nagyváradi Domino Tours 
munkatársa. Jelenleg Nagyváradról Egyip-
tomba – április 2-ától Gurdakába, április 
5-étől Sarm es-Sejkbe is – indul rendszeres 
repülőjárat, az utasoktól negatív PCR-tesz-
tet kérnek, viszont a hazaérkezéskor nem 
kell karanténba vonulniuk. Június 1-jétől 
indulnak repülőjáratok Törökországba, és 
az utaztatócégek az utazni vágyókkal egye-
temben abban reménykednek, hogy idén 
Görögországba is mehetnek a turisták, sőt 
a körutazásokra is lesz lehetőség.

„Bízunk benne, hogy egyre több lazítás 
lesz, és lehet majd utazni” – szögezte le a 
váradi utazási iroda munkatársa. Kérdé-
sünkre ugyanakkor kifejtette, ugyanazok 
az előfoglalási kedvezmények voltak idén 
is érvényben, mint az elmúlt években, ez 
az időszak március 31-én járt le. „Volt visz-
szaesés a korai foglalások tekintetében az 
elmúlt évekhez képest, viszont az utolsó 
napokat sokan kihasználták, a hónap utol-
só napjaiban többen érdeklődtek és foglal-
tak” – osztotta meg velünk tapasztalatait 
Ari Krisztina.

Arra is kitért, hogy az árak az idén 
enyhén növekedtek, ehhez valószínű az 
is hozzájárult, hogy a tavaly visszaesett 
a forgalom, így a szállodák, a nagy uta-
zásszervező cégek próbálják fedezni a 
veszteségeik egy részét. Egyiptomban 
különben a négy-öt csillagos szállodá-

kat ajánlják, mivel ott a minőségi mérce 
„valamivel alacsonyabb”. A Vörös-tenger 
partján fekvő két üdülőtelep valamelyi-
kébe különben két felnőtt és egy 12 év 
alatti gyerek 1400–500 euróból tud el-
utazni, hiszen a 12 év alatti gyereknek 
csak a repülőutat kell kifi zetni. A 0–2 év 
közötti kisgyerekeknek ingyenes az uta-
zás, a 12 felettiek esetében még 180–200 
eurót a szállásba is be kell pótolni a repü-
lőjegy ára mellett.

Hasonló trendek 
a marosvásárhelyi reptéren
A marosvásárhelyi repülőtérről április 
22-től indulnak a gurdakai charterek, 
majd június 8-tól, keddtől Antalyába is 
el lehet jutni. „A turisták részéről nagy az 
igény Egyiptom, Törökország és a görög 
szigetek iránt, sokan készülnek ezekre a 
helyekre nyaralni” – erősítette meg Jakab 
Zsombor, a marosvásárhelyi Wordtra-
vel Shop utazási iroda igazgatója is, aki 
lapcsaládunk megkeresésére elmond-
ta, ezeken az úti célokon a legnagyobb 
biztonság vár a turistákra, a szállodák 
valamennyi egészségügyi intézkedést 
betartanak, vigyáznak, hogy senki ne fer-
tőződhessen meg. Ahhoz, hogy repülővel 
utazhassanak, mindenkinek fel kell mu-
tatnia egy 72 óránál nem régebbi pozitív 
PCR-tesztet. Egyelőre az oltási igazolást 
nem kérik sehol, ellenben, a maszkvise-
lés a repülőúton is kötelező.

A repülőtér vezetőtanácsa további légi-
társaságokkal tárgyal, hogy újabb járato-
kat indítsanak Marosvásárhelyről újabb úti 
célokra. 

Nagy az utazási kedv Háromszéken is
A legnagyobb érdeklődés az egyiptomi 
utazások iránt mutatkozik, most az egy 
hónapos tavaszi „kényszervakáció” ide-
jén még az árak is elérhetőek – nyilat-
kozta hasonlóképpen kérdésünkre Joós 
Ștefan, a Christian Tour utazási iroda há-
romszéki képviselője. Ő is arról számolt 
be, hogy a nyárra enyhén emelkedtek az 
árak, de ennek ellenére még mindig je-
lentős az kereslet. Joós Ștefan elmondta, 
próbálnak mindenben a turisták segítsé-
gére lenni, a koronavírus-tesztelésben is 
segítik, sőt kedvezményes 250 lejes áron 
megoldják a tesztet laboratóriumokkal 
kötött egyezmény alapján. „A turisták 
minden lépését követjük, a tervezéstől 
a vakáció lebonyolításáig, és arra is ke-
resünk megoldást, ha valakinek pozitív 
a koronavírustesztje” – mutatott rá az 
utazásszervező. Hozzátette: azzal is elé-
be mennek a keresletnek, hogy rugalmas 
fi zetési feltételeket kínálnak, 10 százalé-
kos előleget kérnek, ha a vendég időben 
foglal, majd egy újabb 20 százalékos rész-
letet, és az utazás előtt három héttel kérik 
a teljes összeget.

„Lazul, kienged lassan a piac, létezik egy 
növekvő kereslet, az év első három hónap-
jaiban növekvő dinamika volt tapasztalha-
tó az elmúlt évi teljes lezárás utáni időszak-
hoz viszonyítva. Ha a járványügyi helyzet 
javul, mindenképpen növekedésre. A jelek 
szerint április 15-e után Törökország felé to-
vábbi lazítások várhatók, PCR-tesztre sem 
lesz szükség, nyitni fog Görögország, Spa-
nyolország, de az egzotikus utak is elérhe-
tőek a vakációban és az ortodox húsvétra. 

Mindenképpen jobbra számítunk, még ha 
nem is várható látványos javulás” – összeg-
zett az utazási iroda vezetője.

Sokan bizonytalanok még
„A piac még csak készülődik, de mindenki 
nagyon várja, hogy utazni lehessen, tervez-
hessen nyaralást, kirándulást” – értékelt 
megkérésünkre Bánff y Béla, a kolozsvári 
Natura Travel cég vezetője. Kifejtette, fogla-
lások még kisebb mértékben vannak, a vál-
tozó körülmények, feltételek elbizonytala-
nítják az utazni vágyókat. „Sokkal nagyobb 
lenne az utazási kedv, ha lenne valamilyen 
szintű kiszámíthatóság. Ha az emberek 
tudnák, hogy ezek a feltételek maradnak 
egy ideig, bátrabban terveznének, és be-
vállalnák az utazásokat. Az a legrosszabb, 
hogy hetente-kéthetente változnak a körül-
mények” – részletezte a cégvezető. Egyúttal 
rámutatott: tetten érhető, hogy igény van 
a nyitásra, az utazásra. Elsősorban olyan 
célországok iránt érdeklődnek, ahol nin-
csenek szigorú járványügyi megkötések, 
könnyebben lehet utazni.

Bánff y Béla is kiemelte, hogy Egyiptom-
ba már most indulnak a charterjáratok, a 
fapados társaságok is hétről hétre növelik 
a járatok számát, a nyári menetrendet is 
igyekeznek bővíteni. Abban bíznak, hogy 
május–júniusra egyre több ország nyitja 
meg bizonyos feltételekkel a határait a be-
utazó turisták előtt, Görögország és Portu-
gália iránt is van érdeklődés.

„A szolgáltatói oldal készül, a turisták 
részéről van érdeklődés, kedv, ha életbe 
lépnek a lazítások, lehet még jó forgalom” 
– bizakodik Bánff y Béla.

 » B. E.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
egyelőre nem támogatja az oltási út-

levél megkövetelését az utazásokhoz, 
egyrészt a bizonytalanság miatt azzal 
kapcsolatban, hogy az oltás véd-e a ví-
rus terjesztése ellen, másrészt pedig mél-
tányossági okokból – közölte az ENSZ 
egészségügyi szervezetének szóvivője. „Mi 
a WHO nevében jelenleg annyit mond-
hatunk, hogy nem tekintenénk az oltási 
útlevelet kötelezőnek egy országba való 
belépéshez, illetve az onnan történő kilé-
péshez, mert nem vagyunk a jelenlegi sza-
kaszban bizonyosak abban, hogy a vakci-
na megakadályozza-e a vírus terjesztését” 
– jelentette ki Margaret Harris. „Ezen túl 
vannak más kérdések is, így az azokkal 

szembeni hátrányos megkülönböztetés, 
akik valamilyen okból nem juthattak vé-
dőoltáshoz” – tette hozzá a szóvivő.

Közben közös európai szabályokat sür-
getett az idegenforgalom újraindításá-
ra Massimo Garavaglia olasz turisztikai 
miniszter. Hangsúlyozta: a nyár köze-
ledtével a tagállamokban közös szabály-
rendszerre van szükség a turisták fogadá-
sára.  Meglátása szerint az Európai Unió 
tagállamainak, ahelyett hogy versenyez-
nének egymással, közös szabályokat kell 
kidolgozni a biztonságos turizmus és az 
egyenlő fogadási feltételek biztosítására.

 Úgy vélte, az Európai Bizottságtól a 
zöldkártyának is nevezett „oltási útle-
vél” helyett, a szabad közlekedést bizto-
sító igazolásra van szükség, amely nin-
csen kizárólag az oltáshoz kötve. „Olyan 

menlevél kell, amely igazolja, hogy a 
turista vagy be van oltva, vagy negatív 
eredményt adott a tesztje, vagy már tú-
lesett a betegségen, és így megfelelő el-
lenanyagszinttel bír” – mondta Massimo 
Garavaglia. Említette, hogy többek között 
Szardínia, Szicília, Capri és Ischia szigete 
is teszteléshez köti a látogatók belépését.

 A nemzetközi sajtó képviselőinek 
adott interjúban Garavaglia a legfon-
tosabbnak azt nevezte, hogy a római 
kormány jelentse be, pontosan mikor 
nyitja újra a szállodákat, ami az ide-
genforgalmi szezon kezdetét jelentheti. 
„Amíg nincsen pontos dátum, a turisták 
bizonytalanok, és inkább elmennek más 
országba, ahol már bejelentették, hogy 
mikortól jöhetnek a látogatók” – vélte 
Massimo Garavaglia. Hozzátette, hogy 

Emmanuel Macron francia elnök a július 
14-i nemzeti ünnepet jelölte meg: „akkor 
mi az olasz köztársaság június 2-i ünne-
pén indíthatjuk újra az idegenforgalmat, 
de még jobb lenne, ha már május köze-
pétől újranyithatnánk” – jelentette ki a 
tárcavezető.

 Megjegyezte, a turizmus lesz az első 
ágazat, amely a járványválságban mun-
kaerőt fog alkalmazni, nem pedig veszíte-
ni, mint ahogyan számos más szektorban 
történik. Az itáliai miniszter emlékezte-
tett, hogy a G20-as csoport soros elnö-
keként Olaszország vezeti a kulturális és 
idegenforgalmi miniszterek május 4-én 
esedékes online megbeszélését, melynek 
egyik kiemelt témája a nemzetközi turiz-
mus újraindítása lesz, valamint az uta-
záshoz szükséges igazolások egyeztetése.

A WHO nem támogatja az oltási útlevél megkövetelését az utazásokhoz

Nagy az utazási kedv. Már az első egyiptomi charterekkel sokan útra keltek Nagyváradról és környékéről
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