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A romániai lakosság nagy része 
türelmetlenül várja, hogy újra 
utazhasson, a legtöbben pedig 
a stressz által felgyülemlett 
feszültség feloldása érdekében 
tennének így. A témában végzett 
kutatás szerint a többség kül-
földi országokban pihenne. Ezt 
az általunk megkérdezett hazai 
szakember is megerősítette, ki-
emelve, hogy az úti cél kiválasz-
tásának módja is megváltozott a 
járvány hatására.

 » ISZLAI KATALIN

A romániai lakosság több mint 
fele, pontosabban 53 száza-
léka tervez utazásokat ebben 

az évben, és mindössze 27 százalé-
kuk nem nyitott erre – derül ki egy, 
a Vola.ro utazásszervező és jegyérté-
kesítő portál megrendelésére a Mer-
cury Research piackutató intézet ál-
tal készített felmérés eredményeiből. 
20 százalékra rúg eközben azoknak 
az aránya, aki egyelőre határozatla-
nok a kérdésben.

A többség külföldre utazna
A legtöbben (49 százalék) kikap-
csolódás céljából, az elmúlt idő-
szakban felgyülemlett stressz miatt 
utaznának, 28 százalék a kedvező 
utazási ajánlatok miatt kelne útra, 
26 százalék a frusztráltság hatásá-
ra, 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 ugyanakkor arra is 
fény kiderül, hogy a megkérdezettek 
többsége külföldi kikapcsolódásra 
vágyik: 45 százalékuk Európában 
utazna, 16 százalékuk pedig valami-
lyen egzotikus úti célt választana. A 
lakosság 45 százaléka eközben bel-
földi vakációt tervez, 20 százalékuk 
pedig úgy nyilatkozott, hogy már a 
helyszín sem számít, bárhová elutaz-
nának, csak mehessenek végre.

A többség hotelekben és panzi-
ókban szeretne megszállni, a leg-
népszerűbb közlekedési eszköz pe-
dig a busz és a repülő, ezt követi a 
vonat és a személygépjármű. A ku-
tatás készítői továbbá arra is kíván-
csiak voltak, hogy melyek az utaz-
ni vágyók legnagyobb félelmei. A 
többség (43 százalék) az országba 
való visszatérést követő karantén-
tól tart, ezt követi a járatok törlé-

sétől és a pénz elvesztésétől, illetve 
egy esetleges koronavírus-fertőzés-
től való félelem.

Minél lazábbak az intézkedések,
annál népszerűbb
A kutatásban ismertetett eredmé-
nyeket László Endre, a Székelyföldi 
Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment (TDM) klaszter elnöke is meg-
erősítette. Példaként kiemelte, hogy 
az elmúlt három hónapban minden 
idők legtöbb turistája utazott Egyip-
tomba. „A korábbi években hiába 
mondtuk, hogy utazzanak Egyip-
tomba, mert nagyon szép, és kiváló-
ak a szállodák, nem volt érdeklődés, 
most viszont nagyon sokan választ-

ják. A korábbi népszerű úti célok, 
ahová régebben rengeteg hazai tu-
rista utazott, mint Hajdúszoboszló, 
Ausztria, Franciaország vagy Olasz-
ország, most háttérbe szorultak. Je-
lenleg az a legfontosabb szempont, 
hogy a járvánnyal kapcsolatos intéz-
kedések minél lazábbak legyenek a 
célországban, és a hazatérést köve-
tően ne kelljen karanténba vonul-
ni” – osztotta meg velünk tapaszta-
latait az idegenforgalmi szakember. 
Ezért népszerű Egyiptom is, mert a 
beutazáshoz szükséges ugyan egy 
negatív koronavírusteszt, de visz-
szafelé nincs karantén. „Egy teszt 
még elfogadott, de ha több is kell, 
azt már nem szeretik. Népszerű úti 
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Egyre vonzóbbak a külföldi úti célpontok

Felkapottá vált. Az elmúlt három hónapban minden idők legtöbb turistája utazott Romániából Egyiptomba
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cél Dominika is, ahová egyetlen 
teszt sem szükséges, illetve a Mal-
dív-szigetek, Zanzibár, a Zöld-fo-
ki-szigetek és a Madeira is” – rész-
letezte László Endre. Hozzátette: 
látszik az is, hogy tavaly csak egy 
kényszerhelyzet miatt lendült fel 
jelentősen a belföldi turizmus. A 
szakember szerint amennyiben 
tényleg kialakul a nyájimmunitás, 
ahogy azt június–júliusra jósol-
ják, és sikerül dűlőre jutni a doku-
mentumokkal, azaz lesz például 
vakcinaútlevél, nagyon be fog in-
dulni a külföldi turizmus, a belföl-
di pedig vissza fog térni a járvány 
előtt megszokott szinthez.

Nem olyan, mint régen
Emellett arra is felhívta a fi gyelmet, 
a turistáknak fel kell készülniük 
arra, hogy sok változás történt a jár-
vány hatására. Például a repülőgé-
peken is kötelező a maszkviselés, 
a reptereken a várótermekben csak 
minden második-harmadik széken 
lehet ülni, a transzferbuszoknak 
csak felét töltik meg, és a célorszá-
gokban is sok a változás, illetve be 
is tartják ezeket. Egyiptomban pél-
dául a svédasztal is érintésmentes, 
azaz ugyanúgy ki vannak helyezve 
az ételek, de van egy egyméteres, a 
legtöbb esetben üvegfallal elválasz-
tott távolság a vendég és az asztal 
között, és egy pincér vagy szakács 
helyezi a tányérra azokat az étele-
ket, amelyeket kérünk.

 » A lakosság 
45 százaléka 
belföldi vaká-
ciót tervez, 20 
százalékuk pedig 
úgy nyilatko-
zott, hogy már 
a helyszín sem 
számít, bárhová 
elutaznának, 
csak mehesse-
nek végre.

 » OLÁH ESZTER

A Tesla Motors Temesváron, majd 
Bukarestben is Superchargers 

nevű gyorstöltő-állomást nyitott 
ebben a hónapban, és nemsoká-
ra Pitești-en és Nagyszebenben is 
így tesz. A hivatalos adatok sze-
rint a 2020-as év végéig 201 Tesla 
autót írattak be – a 3-as modellből 

kilencvennyolcat, az S modellből 
ötvenkettőt, negyvenhetet pedig 
az X modellből. A temesvári Con-
tinental Hotel parkolójában talál-
ható töltőállomás április másodika 
óta üzemel, a tizenhatodikán meg-
nyitott bukaresti állomást pedig a 
Promenada Mall alagsori parkoló-
jában találják az elektromos autók 
tulajdonosai. A hat töltőből álló 

rendszerek 250 KW-on működnek. 
Egy Supercharger töltője százszor na-
gyobb, mint a hagyományos akkumu-
látoroké, így az autó töltöttségi szint-
jétől és a Tesla-modelltől függően az 
autókat 20–60 perc alatt fel lehet töl-
teni a gyorstöltő-állomásokon.

A régióban a legközelebb eső Super-
charger állomás Szegeden és Debre-
cenben található, de létezik már Belg-

rádban és a bolgár Plovdiv városában 
is hasonló berendezés.

A tervek szerint hamarosan Szeben-
ben és Pitești-en is elérhetővé válnak 
a Tesla által felállított Supercharger 
töltőállomások. Hasonló eszközök 
ötlete korábban Craiován és Brăilán 
is felmerült, és nem kizárt, hogy a kö-
zeljövőben Konstancán is elérhető lesz 
hasonló berendezés.

Szupergyors töltés: Erdélyben is teret hódít a Tesla

 » Egy Super-
charger töltője 
százszor na-
gyobb, mint a 
hagyományos 
töltőké.

Görögország feloldotta a kötelező karantént a beoltott EU-s polgárok számára

 Görögország feloldja a kötelező karantént azon európai uniós országokból érkező utasok szá-
mára, akik megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, vagy fel tudnak mutatni egy 
negatív tesztet – közölte az Agence France Presse francia hírügynökség.  A polgári légi közle-
kedést irányító athéni hatóság hétfőn közzétett közleménye szerint az Európai Unió tagállamai 
mellett a Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Szerbiából, Izraelből és az Egyesült Arab 
Emírségekből érkezőknek sem kell már hétnapos karanténba vonulniuk, ha Görögországba 
utaznak. Az országba utazóknak bizonyítaniuk kell, hogy teljes oltottságot élveznek a korona-
vírus ellen. Eszerint az AstaZeneca, a Pfi zer/BioNTech és a Moderna mindkét oltásával rendel-
kezniük kell, vagy negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, amelyet az utazás előtt 72 órával 
végeztek el. A közlemény szerint a határozat hétfőn lépett hatályba, a belföldi és a nemzetközi 
járatokra vonatkozó korábbi szigorítások azonban április 26-áig továbbra is érvényesek. A köz-
lemény arra is kitér, hogy a régiók közti, nem szükségszerű utazásokra vonatkozó járványellenes 
szigorítások szintén hatályban maradnak. Görögországban naponta több koronavírusos elha-
lálozást számlálnak, és az új fertőzöttek száma is meghaladja a napi 1500 főt, de az országban 
növekvő fertőzöttségi arány ellenére az enyhítés mellett döntöttek. A hellének amúgy pénteken 
nyitották meg határaikat a turisták előtt. (O. E.)




