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Megváltozott  utazási szokások
Új szempontok szerint választanak úti célt a hazai turisták a járvány hatására
• A hazai lakosság 
nagy része türelmet-
lenül várja, hogy újra 
utazhasson, a legtöb-
ben pedig a stressz 
által felgyülemlett fe-
szültség feloldása ér-
dekében tennének így. 
A témában végzett 
kutatás szerint a több-
ség külföldi országok-
ban pihenne. Ezt az 
általunk megkérdezett 
helyi szakember is 
megerősítette, ki-
emelve, hogy az úti 
cél kiválasztásának 
módja is megváltozott 
a járvány hatására.

ISZLAI KATALIN

A turizmus és az utazási 
célok témájában végzett 
kutatást nemrég a Vola.ro 

utazásszervező és jegyértékesítő 
portál megrendelésére a Mercury 
Research piackutató intézet. Az 
eredmények szerint a romániaiak 
több mint fele, pontosabban 53 szá-
zaléka tervez utazásokat ebben az 
évben, és mindössze 27 százalékuk 
nem nyitott erre (a többiek egyelőre 
határozatlanok a kérdésben).

A legtöbben (49%) kikapcsolódás 
céljából, az elmúlt időszakban fel-
gyülemlett stressz miatt utaznának, 

28 százalék a kedvező utazási aján-
latok miatt kelne útra, 26 százalék a 
frusztráltság hatására, mivel tavaly 
sem utazhattak, 22 százalék pedig 
külföldön élő szüleit látogatná meg 
(egyeseknek több indoka is van, 
ezért haladja meg az összérték a száz 
százalékot). A kutatásból az is kide-
rül, hogy a megkérdezettek többsége 
külföldi kikapcsolódásra vágyik: 45 
százalékuk Európában utazna, 16 
százalékuk pedig valamilyen egzo-
tikus úti célt választana. A lakosság 
45 százaléka ugyanakkor belföldi 
vakációt tervez, 20 százalékuk pedig 
úgy nyilatkozott, hogy már a hely-
szín sem számít, bárhová elutaz-
nának, csak mehessenek végre. A 
többség hotelekben és panziókban 

szeretne megszállni, a legnépsze-
rűbb közlekedési eszköz pedig az 
autóbusz és a repülő, ezt követi a vo-
nat és a személygépjármű. A kutatás 
készítői továbbá arra is kíváncsiak 
voltak, hogy melyek az utazni vá-
gyók legnagyobb félelmei. A többség 
(43%) az országba való visszatérést 
követő elszigeteléstől tart, ezt követi 
a járatok törlésétől és a pénz elvesz-
tésétől-, illetve egy esetleges korona-
vírus-fertőzéstől való félelem.

Csak karanténba 
ne kelljen vonulni

A kutatásban ismertetett eredménye-
ket László Endre, a Székelyföldi Tu-
risztikai Desztináció Menedzsment 

(TDM) Klaszter elnöke is megerősí-
tette, kiemelve, hogy Székelyföldön 
is hasonló a helyzet: sokan szeret-
nének utazni, a legtöbben külföldre. 
Példaként kiemelte, hogy az elmúlt 
három hónapban minden idők leg-
több turistája utazott Egyiptomba. 
„A korábbi években hiába mondtuk, 
hogy utazzanak Egyiptomba, mert 
nagyon szép és kiválóak a szállodák, 
nem volt érdeklődés, most viszont 
nagyon sokan választják. A korábbi 
népszerű úti célok, ahová régebben 
rengeteg hazai turista utazott, mint 
Hajdúszoboszló, Ausztria, Fran-
ciaország vagy Olaszország, most 
háttérbe szorultak. Jelenleg az a leg-
fontosabb szempont, hogy a járvány-
nyal kapcsolatos intézkedések minél 

lazábbak legyenek a célországban, 
és a hazatérést követően ne kelljen 
karanténba vonulni. Ezért népsze-
rű Egyiptom is, mert a beutazáshoz 
szükséges ugyan egy negatív ko-
ronavírusteszt, de visszafelé nincs 
karantén. Egy teszt még elfogadott, 
de ha több is kell, azt már nem sze-
retik. Népszerű úti cél Dominika is, 
ahová egyetlen teszt sem szükséges, 
illetve a Maldív-szigetek, Zanzibár, a 
Zöld-foki-szigetek és a Madeira-szi-
getek is” – részletezte László Endre. 
Hozzátette: látszik az is, hogy tavaly 
csak egy kényszerhelyzet 
miatt lendült fel jelentősen 
a belföldi turizmus. A szak-
ember szerint amennyiben 
tényleg kialakul a nyájim-
munitás, ahogy azt június-jú-
liusra jósolják, és sikerül dűlőre 
jutni a dokumentumokkal, azaz lesz 
például egy vakcinaútlevél, nagyon 
be fog indulni a külföldi turizmus, a 
belföldi pedig vissza fog térni a jár-
vány előtt megszokott szinthez.

Változásokat tapasztalhatnak

Emellett arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a turistáknak fel kell készül-
niük arra, hogy sok változás történt 
a járvány hatására. Például a repü-
lőgépeken is kötelező a maszkviselés, 
a reptereken a várótermekben csak 
minden második-harmadik széken 
lehet ülni, a transzferbuszoknak csak 
felét töltik meg, és a célországokban is 
sok a változás, illetve be is tartják eze-
ket. Egyiptomban például a svédasz-
tal is érintésmentes, azaz ugyanúgy ki 
vannak helyezve az ételek, de van egy 
egyméteres, a legtöbb esetben üveg-
fallal elválasztott távolság a vendég 
és az asztal között, és egy pincér vagy 
szakács helyezi a tányérra azokat az 
ételeket, amelyeket kérünk.

A reptereken a várótermekben 
csak minden második vagy 
harmadik széken lehet ülni
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Marosvásárhelyen a pénteki 
adatok szerint 594 aktív beteg 

volt az elmúlt 14 napban, 
így a város fertőzöttségi 
mutatója meghaladta a 4 
ezreléket. A prefektus úgy 
döntött, hogy csak a szom-
bati vészhelyzeti bizottsá-
gi ülésen tárgyalnak arról, 

hogy mikortól alkalmazzák 
a szigorításokat.

Szombaton döntöttek

A megszületett határozat értelmé-
ben április 12-től, hétfőtől két hétig 
bezárnak a sport- és fi tnesztermek 
Marosvásárhelyen és hétvégén 
újabb korlátozások lesznek: április 
16-18-án, péntek-vasárnap a ven-
déglátóipari egységek és üzletek 18 
órakor be kell zárjanak. Nyitva ma-
radhatnak ugyanakkor a gyógyszer-
tárak, benzinkutak és a házhoz szál-
lítással foglalkozó vendéglátóipari 
egységek, illetve a futárszolgálatok. 
A korlátozás nem érinti a tömegköz-

lekedési szolgáltatást sem, vagyis 
az autóbuszok, a 9 személyesnél 
nagyobb kisbuszok program szerint 
közlekedhetnek. A lakosság csak 20 
óráig maradhat a köztereken, utcá-
kon. Ezután csak indokolt esetben, 
kitöltött nyilatkozattal lehet az ut-
cán tartózkodni. A szombati döntés 
Marosvásárhely esetében április 25-
ig érvényes, vagy amíg a fertőzöttsé-
gi mutató 3,5 alá csökken. Legutóbb 
a marosi megyeszékhelyeken márci-
us 30-án volt az említett szint alatt a 
mutató, akkor 3,39 ezrelékes volt a 
fertőzöttség és 503 aktív beteg volt 
Vásárhelyen.

Maros megyében már az elmúlt 
hétvégén is kijárási korlátozások 

voltak este 8 órától Szászrégenben, 
Marossárpatakon, Nyárádtőn, Ma-
rosbogáton és Kozmatelkén is. A 
pénteki adatok szerint bár Szász-
régenben múlt  hétvégén lejártak 
a két hete alkalmazott, 4 ezrelékes 

fertőzöttségi szint miatt bevezetett 
korlátozások, mivel még mindig 
159 aktív beteg van a városban, ami 
4,24 ezreléket jelent, lehetséges, 
hogy ma újabb két hétig meghosz-
szabbítják azokat.

Szigorítások immáron Marosvásárhelyen is, mától
• Bár koronavírus-fertőzöttség tekintetében már pénteken 
meghaladta a 4 ezrelékes szintet Marosvásárhely, a me-
gyei vészhelyzeti bizottság arról döntött, hogy csak hét-
főtől alkalmazzák a törvény által előírt szigorításokat. Az 
újabb korlátozások két hétig érvényesek, vagy addig, míg a 
megyeszékhelyen nem lesz 3,5 ezrelék alatt a mutató.

Marosvásárhely fertőzöttségi mutatója 
tegnap délután is meghaladta a 4 ezreléket 
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