INFORMACJA O OGRANICZENIACH
NA RYNKACH OBJETYCH DZIAŁANIEM POT W ZWIĄZKU Z COVID - 19
stan na dzień 3 kwietnia 2021
Lp
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Kraj

Austria

Obostrzenia dotyczące podróżowania
pomiędzy Polską
a wybranymi krajami

Plany rządów
w zakresie znoszenia
obostrzeń

Obowiązuje zakaz podróżowania.
Przyjazd z Polski do Austrii wymaga
konieczności rejestracji online i
obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny
(po pięciu dniach można zrobić sobie
test ewentualnie zwalniający z dalszej
kwarantanny).
Wyjazd do Polski – Czechy – możliwy
tranzyt z negatywnym testem, Słowacja
i Niemcy podobnie. Wprowadza się
wzmożone kontrole dla pracujących w
terenach przygranicznych (wymagany
test dwa razy w tygodniu)

W Republice Austrii, a
konkretnie w 3 Krajach
Związkowych – Wiedeń,
Dolna Austria, Burgenland
wprowadza się
„Wielkanocny wypoczynek”.
Od 1 do 6 kwietnia 2021
obowiązuje zamknięcie
handlu (wyjątek stanowią
sklepy spożywcze, apteki,
drogerie); zamknięte będą
zakłady świadczące usługi z
ciałem, takie jak, fryzjerzy,
kosmetyczki, masażyści itp.;
będzie obowiązywała
całodzienna godzina
policyjna z wcześniej
znanymi wyjątkami
(niezbędne zakupy, praca);
wprowadza się obowiązek
używania maseczek FFP2 w
pomieszczeniach
zamkniętych jeżeli przebywa
w nim więcej niż jedna

Sytuacja w branży turystycznej,
w tym m.in. funkcjonowanie
infrastruktury turystycznej i
ważne informacje dla branży
Zamknięte pozostają hotele i
restauracje, a na czas 1-6
kwietnia ze względu na 24godzinną godzinę policyjną
również inne obiekty
użyteczności publicznej
pozostaną zamknięte. Najgorsza
sytuacja panuje w 3 Krajach
Związkowych, ale może
rozprzestrzenić się na cały kraj.
Obecnie jedynie w Vorarlbergu
poluzowano restrykcję i
ponownie otwarto lokale
gastronomiczne (na jak długo?)

Rynek konsumenta, w tym m.in.
obserwowane trendy, zmiany preferencji
wyjazdowych, aktywność, promocyjna
innych krajów
Ze względu na wprowadzone nowe
obostrzenia nie obserwuje się na ryku
zainteresowania wyjazdami. Inne kraje,
podobnie jak Polska, poza promocją online
nie organizują żadnych akcji promocyjnych
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Belgia

Ogólne zasady dotyczące
podróżowania: Zakaz podróżowania w
celach innych niż służbowe został
przedłużony do 25 kwietnia.
Zasady szczegółowe
W okresie od 27 stycznia do 18 kwietnia
dozwolone są jedynie niezbędne
podróże. Wyjazdy o charakterze
rekreacyjnym, do lub z Belgii, są
tymczasowo zabronione.

osoba(ten przepis będzie
utrzymany dłużej).
Od 7 kwietnia będą
obowiązywać testy dostępu
w sektorze handlu
detalicznego (spożywcze,
apteki, drogerie
najprawdopodobniej będą
zwolnione z tego
obowiązku).
Wprowadza się
obowiązkowe testy dla
pracowników we wszystkich
firmach (jeden raz w
tygodniu).
Szkoły pozostają zamknięte
po feriach do 9 kwietnia, a
po tym terminie obowiązek
posiadania testu PCR
Dotychczasowy,
trzyetapowy plan znoszenia
obostrzeń został
wstrzymany. Alarmujące
dane epidemiologiczne
zmusiły Komitet
Konsultacyjny do
wcześniejszej narady, tak, że
zebrał się on w trybie
natychmiastowym w dniu
24 marca. Postanowiono
m.in. ograniczyć tzw. bańkę
zewnętrzną do czterech
osób, wstrzymać prace

Obiekty z sektora
gastronomicznego pozostają
zamknięte (oferują potrawy na
wynos)
Nie ma możliwości organizacji
fizycznych wydarzeń ;
Targi oraz kongresy
organizowane są jedynie w
przestrzeni online
Hotele są otwarte, za wyjątkiem
restauracji i barów hotelowych
Część muzeów, parków
tematycznych, zoo jest

Podróże Belgów - trendy na nadchodzące
miesiące
- Francja, ulubiony kierunek Belgów zyskuje
6% wzrost popularności (24%
ankietowanych planuje wakacje letnie we
Francji)
- 13% Belgów planuje wakacje letnie w
Belgii (o 3% więcej niż przed pandemią)
- Kulminacja wyjazdów planowana jest na
lipiec przed pandemią podróże letnie
rozłożone były w czasie i obejmowały także
czerwiec i wrzesień. W chwili obecnej

Rząd dzieli zasadnicze powody podróży
na pięć kategorii:
•
•

•
•
•
•

Ważne powody rodzinne
Powody humanitarne np. udzielenie
pomocy osobie starszej,
niepełnosprawnej lub wymagającej
szczególnej opieki.
Powody związane z nauką.
Mieszkańcy stref przygranicznych
Powody zawodowe
Wyjątki: można również
podróżować w takich wyjątkowych
sytuacjach jak: podróże dotyczące
opieki nad zwierzętami, podróże w
ramach obowiązków prawnych,
pilnych napraw w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pojazdu oraz
przeprowadzek.

Niezbędne podróże należy udowodnić
za pomocą honorowego oświadczenia.
Jedno oświadczenie wystarczy na kilka
podróży i musi być powiązane z
Formularzem Lokalizacji Pasażera (PLF).
Po przyjeździe osoby obowiązuje
kwarantanna przez 7 dni po czym
wykonywany jest test. Jeśli jest
negatywny, osoba może zakończyć

zawodów kontaktowych
niemedycznych i zezwolić na
zakupy nie pierwszej
potrzeby tylko po
wcześniejszym umówieniu
się. Środki te weszły w życie
w dniu 26 marca o północy.
Wszystkie zalecenia w
skrócie:
• Rząd wprowadza
czterotygodniową
„przerwę wielkanocną”.
• Od 29 marca do 2
kwietnia zamknięte
będą szkoły średnie,
niestacjonarne i
artystyczne. Zajęcia
zostaną wznowione w
pełnym wymiarze
godzin w dniu 19
kwietnia. Egzaminy w
szkołach średnich mogą
się nadal odbywać.
• Zamknięte zostaną
również szkoły
podstawowe, ale
przedszkola pozostaną
otwarte.
• Obozy młodzieżowe w
czasie świąt
wielkanocnych są
możliwe bez noclegu i w
grupach nie większych

otwartych, obowiązuje
rejestracja on-line w celu
monitorowania liczby
odwiedzających.

podróżni wolą się koncentrować na lipcusierpniu na zasadzie analogii do 2020 roku
kiedy to podróże były w tym okresie
dozwolone). - Z 36% na 42% wzrośnie
liczba podróżujących samochodem
- Nie zmienia się szczególnie typ wyjazdów
chociaż zauważono lekko większe
zainteresowanie przyrodą
(pełna analiza dostępna w ZOPOT, prośba o
wysłanie maila na
dominika.szulc@pot.gov.pl)
Podróże zorganizowane – trendy na 2021
TUI, największe biuro podróży rynku
belgijskiego dokonało analizy rezerwacji w
styczniu i lutym 2021 i przeanalizowało
nowe trendy w zachowaniu belgijskich
turystów.
- Liczba rezerwacji spadła o 60% w
stosunku do rezerwacji w tym samym
okresie, rok wcześniej. Nie oznacza to
spadku zainteresowania podróżami – 80%
klientów ankietowanych w grudniu 2020
roku deklarowało chęć podróżowania,
kiedy to już będzie możliwe.
- 30 % klientów zapłaciło za podróż
voucherem “covidowym” otrzymanym w
2020 r. - Ponad połowa par, które dokonały
rezerwacji należy do grupy wiekowej +55

kwarantannę, jeśli jest pozytywny,
kwarantanna trwa do 10 dnia pobytu.
Podróże krótsze niż 48 godzin nie są
objęte kwarantanna.
Osoby powracające do Belgii z Wielkiej
Brytanii, Afryki Południowej lub Ameryki
Południowej muszą przejść 10-dniową
kwarantannę i w 1 i 7 dniu po powrocie
wykonać test PCR.
Wszyscy powracający muszą
przestrzegać procedury, o której zostaną
poinformowani mailowo bądź
telefonicznie po odesłaniu honorowego
oświadczenia i formularza (PLF).
Przyjeżdzający do Belgii muszą mieć
negatywny wynik testu PCR
wykonanego przed wyjazdem i po
przyjeździe.

•

niż dziesięcioosobowe.
Zajęcia w
pomieszczeniach
zamkniętych są możliwe
„gdy nie ma innej
możliwości”.
Rząd zaostrza kontrole
obowiązkowej telepracy
i czyni je bardziej
rygorystycznymi.
Pracodawcy muszą
prowadzić listę
obecności.– Sklepy z
artykułami nie
podstawowymi
pozostaną otwarte, ale
od soboty będą musiały
pracować po
wcześniejszym
umówieniu się.
Obowiązują przedziały
czasowe, a oprócz
personelu może wejść
maksymalnie 50 osób (w
zależności od dostępnej
powierzchni może to
być mniej). Jeśli
mieszkają pod jednym
dachem, klienci mogą
wchodzić parami.
Możliwy jest również
odbiór osobisty. Według
rządu, sklepy

(20 % więcej niż w 2020 roku). Jest to
grupa, która może liczyć na szczepionkę
przed okresem letnim i na szybką
możliwość bezpiecznej podróży.
- obserwuje się przekładanie wyjazdów z
wiosny na jesień. W styczniu i lutym 2019
roku 48 % rezerwacji dotyczyło wyjazdów
na kwiecień, maj lub czerwiec, a tylko 11 %
na wrzesień lub październik. W tym roku
proporcje się zmieniły: 26 % rezerwacji ze
stycznia i lutego dotyczy wyjazdu wiosną, a
28 % jesienią. Zmiany te związane są z
przekonaniem, że szczepienia zakończą się
jesienią 2021.
•

•

23 % podróżujących w tym roku
decyduje się na wakacje blisko domu (
500 km od domu). W 2019 roku było to
zaledwie 10 %.
Sporty zimowe i wyjazdy typu city trip
ucierpiały najbardziej: zarówno
wyjazdy na narty oraz Wielkanocne
zostały odwołane. Jedynie 2 % Belgów
zarezerwowało wyjazd citytrip w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy, w
porównaniu z 8 % w 2019 r.

Branżowe oferty turystyczne na 2021
• W katalogach touroperatorów rośnie
liczba ofert skierowanych do osób

•

•

•

sprzedające artykuły
podstawowe to takie,
które sprzedają
żywność, lekarstwa,
produkty higieniczne,
materiały odzieżowe,
kwiaty i rośliny,
produkty
telekomunikacyjne oraz
gazety i książki. Te
sklepy nadal pozostają
otwarte.
Zewnętrzna bańka” z
dziesięciu zostaje
zredukowana do
czterech osób, ale nie
wlicza się w ta liczbę
dzieci poniżej
dwunastego roku życia.
Niemedyczne zawody
kontaktowe zostaną
znów zamknięte, do 26
kwietnia. Fryzjerzy,
kosmetyczki, salony
pielęgnacji paznokci,
salony pedicure,
gabinety masażu oraz
salony tatuażu i
piercingu muszą być
wiec ponownie
zamknięte.
Demonstracje
(statyczne manifestacje

•
•
•

podróżujących własnym środkiem
transportu (auto, kamper)
DMC wyspecjalizowani w wyjazdach do
dalekich destynacji dodają oferty na
Europę
Wzrasta liczba ofert uprawiania
turystyki aktywnej
Wycieczki autokarowe oferowane są
głównie na II połowę roku 2021

Promocja innych krajów:
Podobnie jak w przypadku Polski inne kraje
prowadzą wiele kampanii w Internecie.
Organizowane są warsztaty on-line,
prezentacje. Tematyka działań –
inspirowanie do późniejszych podróży,
teksty o charakterze informacyjnych
(artykuły sponsorowane) itp.
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Chiny

Chiny są zamknięte dla ruchu
turystycznego - można ubiegać się
jedynie o wizy biznesowe i studenckie, a
i w ich przypadku każdy wniosek
rozpatrywany jest indywidualnie.
Unia Europejska zapowiedziała, że nie
otworzy się na Chiny o ile nie będzie
wzajemności zniesienia obostrzeń w

na drogach publicznych)
mogą liczyć
maksymalnie 50
uczestników.
• Wznowienie działalności
gastronomicznej nadal
planowane jest na 1
maja.
• Liczba bliskich
kontaktów pozostaje
ograniczona do jednego
(dla rodzin) lub dwóch
(dla singli).
• Nie będzie zakazu
podróży innych niż
służbowe, czyli nadal
można się
przemieszczać w
obrębie Belgii
• O północy we Flandrii
nadal obowiązuje
godzina policyjna.
• Muzea, parki zwierząt i
baseny pozostają
otwarte
Nie ma żadnych planów do
zniesienia obostrzeń a wręcz
przewiduje się, że Chiny
będą przedłużały swoją
izolację.
Od 8.03 w ramach WeChat
mini programu został
uruchomiony „elektroniczny

Wszystkie obiekty turystyczne
(hotele, restauracje, atrakcje,
stoki) pozostają otwarte.
Ostatni komunikat Ministerstwa
Kultury i Turystyki został wydany
1 lutego 2021 r., Przypominając
chińskim obywatelom, że nie

podsumowania turystyki w trakcie
tegorocznego Święta Wiosny w Chinach:
•

Liczba przejazdów samochodami,
koleją, drogą powietrzną i wodną
spadła o -34,8% w porównaniu z 2020
r, a w porównaniu z 2019 r. spadła o 76,8%.

podróżach. W związku z tym Polska
również nie wydaje na te chwilę wiz
turystycznych, a jedynie biznesowe i
studenckie. W związku zaś z nowym
rozporządzeniem MSZ obowiązującym
od 01.12.2020 również uzyskanie tych
wiz jest trudniejsze, gdyż wymagane jest
od chińskich turystów uzyskanie
ubezpieczenia na czas pobytu od firmy
ubezpieczeniowej zarejestrowanej na
terenie UE, bądź z dowolnego miejsca
na świecie, ale spełniającej ścisłe
wymogi (w Chinach na chwilę obecną
tylko jeden ubezpieczyciel spełnia te
normy).
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Francja

Aby wjechać do Chin z zagranicy
podróżny musi najpierw wykonać dwa
testy (wymaz oraz test z krwi) do 72h
przed wylotem, testy muszą być
zatwierdzone przez Ambasadę Chin w
miejscu wylotu. Po przylocie podróżny
jest ponownie testowany, a następnie
odbywa obowiązkową dwutygodniową
kwarantannę w wyznaczonym hotelu (za
którą musi zapłacić) oraz 7 dniową
samoizolację w domu, zakończone
kolejnymi testami. Dokładne wymogi co
do długości kwarantanny mogą się
różnić ze względu na port wjazdu do
Chin.
Granice Francji nie są zamknięte. Można
je przekraczać w obie strony, pod
warunkiem, że sąsiadujące kraje nie

paszport zdrowotny” w
Chinach, przechowujący
informacje o wynikach
testów PCR i przeciwciał, a
także historię szczepień.
Chociaż jest to pozytywny
krok w kierunku odbudowy
chińskiej turystyki
wyjazdowej, niezbędne jest
wcześniej zawarcie
dwustronnych porozumień
pomiędzy Chinami a innymi
krajami, wzajemnie
uznających szczepienia oraz
elektroniczne paszporty
zdrowotne.

powinni opuszczać kraju z
powodów innych niż nagłe.
Ruszyła 3. Edycja konkursu Maco
Polo organizowanego przez
inicjatywę współpracy
turystycznej 17+1. Do konkursu
mogą zgłaszać się
touroperatorzy, którzy po
styczniu 2018 zorganizowali dla
klientów z rynku chińskiego
podróż obejmującą co najmniej
trzy kraje Europy ŚrodkowoWschodniej. Szczegóły na
stronie: http://www.ceenterchina.com/about-ceec

Chiny ogłosiły listę 26
krajów, dla obywateli
których są gotowi
zmniejszyć restrykcje
wjazdowe do Chin, o ile
podróżny będzie
zaszczepiony chińską
szczepionką
wyprodukowaną w Chinach.

Na dzień 31 marca nie ma
żadnego, konkretnego
zarysowanego scenariusza

•

•

•

Odnotowano 3,57 mln pasażerów
lotniczych, co oznacza spadek o 45,16% w porównaniu z 2020 oraz
spadek o -71,7% w porównaniu z 2019
Liczba rezerwacji hoteli w Chinach
wzrosła o 660% w porównaniu z 2020
rokiem. Według Trip.com Group, 60%
rezerwacji hoteli dotyczyło obiektów
4- i 5-gwiazdkowych, przy średnim
koszcie 2906 RMB ($449) za noc.
Według danych portalu TongchengeLong ponad 80% gości hotelowych
było mieszkańcami okolicznych
terenów.
Według Pekińskiego Biura Kultury i
Turystyki, w dniach 11-17 lutego 147
atrakcji Pekinu odwiedziło 7,81 mln
osób, czyli 3,7 razy więcej niż w 2020
r., co stanowiło 83,8% odwiedzających
z 2019 r. Wydatki na te atrakcje prawie
podwoiły się w porównaniu z 2019 r. i
były dziewięć razy wyższe niż w 2020 r.

Ciekawe badania dot. Turystyki w Chinach:
https://dragontrail.com.cn/resources/blog/
mafengwo-2020-chinese-travel-report ;
https://www.chinatravelnews.com/article/
144094
Do końca czerwca został
przedłużony chomage partiel, co
oznacza wstrzymanie prac biur

Francuzi deklarują chęć spędzenia wakacji
na terenie swojego kraju. Doświadczenie
ubiegłego roku z końca lata, kolejny

wprowadziły własnych
restrykcji. Pomiędzy Polską, a Francją
można podróżować. Wyjazd, zgodny z
polskimi wymaganiami z ważnym
testem PCR, 48 godzin. Przejazd do
Polski samochodem jest możliwy, ale
pod warunkiem braku noclegu na
terenie Belgii i Niemiec. Wyłącznie jako
tranzyt.
Przyjazd do Francji: obowiązuje
certyfikat określający motyw wjazdu do
strefy objętej lockdownem. Może to
być wyłącznie powód imperatywny, a
więc praca wymagająca obecności na
miejscu, pilne sprawy rodzinne lub stałe
zamieszkanie. Ponadto obowiązuje test
PCR ważny 72 godziny.
Podróże w celach turystycznych są
zakazane.
Z Francji można wyjechać bez podania
powodu do 7 krajów poza UE, w tym.
m.in. do Wielkiej Brytanii, Singapuru,
Japonii.
Jednocześnie Francja została określona
jako strefa czerwona dla wielu krajów
świata z uwagi na poziom zakażeń.

wyjścia z obostrzeń. trzecią
falą. Obecnie obowiązujące
restrykcje będą trwały do
końca kwietnia. Rząd ma
ogłosić kolejne kroki z
końcem kwietnia.
Biorąc pod uwagę hipotezy,
wyjście z restrykcji nastąpić
może w okolicach końca
maja i początku czerwca.
Wtedy powinno zostać
zdjęte ograniczenie
zgromadzeń

agencji i touroperatorów.
Chomage Partiel polega na
wsparciu przedsiębiorstw przez
państwo w wysokości 75 procent
uposażenia pracowników.
Jednocześnie rząd francuski
wsparł małe firmy branży
turystycznej, jednorazową
zapomogą w wysokości ok 10, 15
tysięcy euro tytułem zaległych
opłat. Dotyczy to małych firm
rodzinnych: agencje, biura
podróży, pensjonaty i hotele.
SETO, francuski syndykat
touroperatorów ocenił, że
otwarta działalność biur podróży
nie rozpocznie się przed
wakacjami letnimi.
Zarówno Air France jak i inne
linie lotnicze operujące z
francuskich lotnisk utrzymują
voucher rezerwacyjny ważny
przez 18 miesięcy do
wykorzystania w sytuacji
odwołania lotów.
Biura podróży we Francji są
zamknięte do odwołania. Jednak
rezerwacji można dokonywać on
line bez gwarancji podróży.

lockdown w październiku, kłopoty
repatriacji z tradycyjnych miejsc
wakacyjnych jak Tunezja, Maroko, które
zamknęły przestrzeń powietrzną z Francją,
zamknięcie dostępu do zamorskich
terenów francuskich jak Gwadelupa,
Reunion, wszystko to spowodowało brak
pewności wyjazdów na 2021 rok.
Dlatego też, wedle ankiety
przeprowadzonej przez Le Figaro
dotyczącej perspektywy wakacji ponad 75
procent Francuzów wyraziło obawy co do
wyjazdów poza granice kraju. Jednocześnie
minister zdrowia Francji Olivier Veran
przestrzegł przed pochopnymi
rezerwacjami pakietów wakacyjnych przed
końcem lipca 2021 roku, z uwagi na fakt, że
wciąż obowiązuje reżim sanitarny w tym
kraju.

W strefach objętych
lockdownem, w tym w Paryżu, w
Nicei, zamknięte są wszystkie
obiekty, sklepy, a także hotele.
Nie działa praktycznie żadna
infrastruktura, zakazane są
spotkania i wszelkie
zgromadzenia. Zamknięte są
obiekty gastronomiczne, kina,
teatry, galerie handlowe, sklepy,
restauracje.
5

Hiszpania
Portugalia

Hiszpania
Dozwolony jest przyjazd ze wszystkich
krajów UE. Przy wjeździe do Hiszpanii
należy mieć wypełniony online (Spain
Travel Health (spth.gob.es) protokół
sanitarny z kodem QR (jak dotychczas)
oraz przedstawić test PCR na COVID 19 z
wynikiem negatywnym (w języku
hiszpańskim, angielskim, francuskim lub
niemieckim) wykonany na 72 h przed
przekroczeniem granicy); z tego
obowiązku wyłączone są dzieci poniżej
6-go roku życia. Obowiązek dotyczy
także obywateli Hiszpanii i rezydentów
powracających do kraju. Brak testu
wiąże się z nałożeniem kosztownego
mandatu.
Wprowadzono konieczność
przedstawienia testu PCR z wynikiem
negatywnym dla osób przekraczających

Hiszpania
Luzowanie lub zaostrzanie
polityki sanitarnej związanej
z koronawirusem nadal
znajduje się w gestii
autonomii. Podejmowane
działania są wynikiem
dynamiki zakażeń i ich liczby
na 100 tys. mieszkańców.
Autonomie stosują na
swoim terenie ograniczenia
lokalne na poziomie
powiatów i związany z tym
zakaz ich opuszczania nawet
w celu udania się, w ramach
tej samej autonomii, do
sąsiedniej miejscowości.
Zakaz przemieszczania się
pomiędzy autonomiami i
godzina policyjna (ustalana
także lokalnie) – to

Hiszpania
W najlepszej sytuacji znajdują się
branża turystyczna Wyspach
Kanaryjskich (otwarta spora
część hoteli i lokali
gastronomicznych) i na
Balearach (na razie lokale
gastronomiczne działają w
określonych godzinach), które
przyjmują zagranicznych
turystów. Pozostałe autonomie
regulują działalność zgodnie z
aktualną sytuacją sanitarną i
własną polityką mającą na celu
także ratowanie gospodarki.
Przykładem jest Madryt, którego
sytuacja sanitarna jest jedną z
gorszych w Hiszpanii, ale gdzie
lokale gastronomiczne i hotele są
otwarte (część z nich). Branża

Utrzymuje się wśród Hiszpanów chęć
podróżowania, jak tylko będzie to możliwe.
Cena nie jest jedynym kryterium wyboru
celu podróży – bezpieczeństwo sanitarne i
jasny, rzetelny przekaz aktualnych
informacji jest bardzo ceniony u
potencjalnego konsumenta rynku podróży.
Opublikowano ranking destynacji
zagranicznych na podstawie platformy
travelzoo, do których chcą wybrać się
Hiszpanie w 2021 lub następnym roku –
zainteresowanie wyjazdami do Polski
osiąga poziom 3,10% (więcej niż do Czech);
dominują kraje sąsiedzkie/bliskie
(źródło Los 85 HYPERLINK
"https://www.hosteltur.com/143093_los85-destinos-donde-preven-viajar-losturistas-espanoles-en-2021-o2022.html"destinos HYPERLINK
"https://www.hosteltur.com/143093_los-

granicę lądową pomiędzy Francją a
Hiszpanią.
Pasażerowie z Hiszpanii udający się do
Polski podlegają obecnym obostrzeniom
(obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna
przy przekraczaniu granicy wewnętrznej
UE transportem zbiorowym, o ile nie
posiada się zaświadczenia o szczepieniu
lub testu PCR na COVID 19 z wynikiem
negatywnym.
Portugalia
Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi
przez rząd Portugalii 29 marca, obecnie
dopuszcza się tylko podróże niezbędne z
krajów, w których wskaźnik zachorowań
na COVID 19 wynosi powyżej 150 na 100
tys. mieszkańców (wytyczne Zaleceń
Rady (UE) 2020/912 z dnia 30 czerwca
2020 r. Możliwość zwolnienia z
konieczności poddania się odosobnieniu
dotyczy osób, które spełniają
jednocześnie oba warunki: (1) odbywają
podróż o charakterze niezbędnym i (2)
ich pobyt na terytorium Portugalii ma
trwać nie więcej niż 48 godzin, co
wynika z posiadanych przez nie biletów
lotniczych. Wjazd na terytorium
Portugalii granicą lądową mają:
•

Obywatele i rezydenci Portugalii

obostrzenia obowiązujące w
całym kraju. Zakaz
podróżowania pomiędzy
poszczególnymi
autonomiami podczas
Wielkiego Tygodnia (nie
dotyczy oficjalnie
poświadczonych
niezbędnych podróży.
Możliwe podróżowanie za
granicę.
Portugalia
Stan wyjątkowy przedłużony
do 19 kwietnia. Zakaz
podróżowania wewnątrz
kraju od 26 marca do 5
kwietnia (Wielkanoc). Plan
znoszenia obostrzeń:
5 kwietnia otwarcie
muzeów, zabytków, galerii
sztuki i podobnych; otwarcie
powierzchni handlowych do
200 m2 z bezpośrednim
dostępem z ulicy; otwarcie
placówek handlowych na
otwartym powietrzy zależne
od władz lokalnych;
otwarcie ogródków
gastronomicznych – grupy
mak. 4-osobowe;
uprawianie sportu i
aktywności fizycznej na

turystyczna korzysta obecnie z
wysokiego popytu na
zakwaterowanie w ramach
swojego regionu, nie organizuje
się wyjazdów poza swoją
autonomię ze względu na
obostrzenia. Obecna polityka
przyjmowania podróżujących na
podstawie zaświadczenia o
szczepieniu lub poprzez
przedstawienie negatywnego
testu na COVID 19 nie wpływa
pozytywnie na planowanie
podróży zagranicznych dla
turystów indywidualnych, a tym
bardziej dla grup. Branża czeka
na rozwiązania systemowe
(paszport zdrowotny) lub
znaczne polepszenia sytuacji,
które dadzą podstawę do
wznowienia działalności,
zaznaczając jednocześnie
znaczenie elastycznej polityki
anulacji ze strony swoich
partnerów jako niezbędnego
elementu konkurencyjności ich
produktu i destynacji.
Portugalia
Sytuacja podobna jak w
Hiszpanii, bez poprawy sytuacji
sanitarnej, niemożliwa
reaktywacja turystyki.
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•
•
•

Osoby realizujące transport
towarów
Pracownicy transgraniczni
Służby porządkowe i ratunkowe

Wymienione powyżej osoby
wjeżdżające na terytorium Portugalii,
podróżujące z Wielkiej Brytanii, Brazylii,
RPA lub jednego z krajów UE lub
stowarzyszonych odnotowujących 500
lub więcej zakażeń COVID-19 na 100 tys.
mieszkańców zobowiązane są do
poddania się 14-dniowej samoizolacji.
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Holandia

Osoby z krajów należących do obszaru
EU oraz Schengen mogą podróżować do
Holandii; w przypadku podróży
samolotem do Holandii pasażer musi
mieć przy sobie wypełnioną deklarację
zdrowotną; w przypadku przyjazdu
samolotem, statkiem, autobusem lub
pociągiem z obszaru wysokiego

wolnym powietrzu w
grupach do 4 osób;
Otwarcie basenów i kursów
golfowych
19 kwietnia otwarcie
wszystkich sklepów i dużych
powierzchni handlowych;
otwarcie placówek kultury;
otwarcie lokali
gastronomicznych do 22 w
środku tygodnia, do 1 w
nocy w weekendy i święta
(dla grup do 4 osób
wewnątrz lokalu, do 6 osób
w jednej grupie w
ogródkach
gastronomicznych;
uprawianie sportu i
aktywności fizycznej na
wolnym powietrzu w
grupach do 4 osób;
wydarzenia na wolnym
powietrzu z ograniczoną
liczbą osób
• Do 20 kwietnia
przedłużone są
wszystkie obowiązujące
na terenie kraju
obostrzenia.
•

Kolejna konferencja
prasowa odbędzie się 13
kwietnia i wtedy
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•

•

•

Obiekty z sektora
gastronomicznego pozostają
zamknięte;
Nie ma możliwości
organizacji fizycznych
wydarzeń ;
Targi oraz kongresy
organizowane są jedynie w
przestrzeni online

Portugalia
Wyjazdy mają miejsce głównie latem,
obecnie brak zainteresowania podróżami.
Trendy wyjazdowe (jeśli wyjazdy będą
możliwe):
• Staycation (wakacje we własnym kraju)
• Podróże do sąsiadujących z Holandią
krajów: Belgii, Francji, Niemiec
(najczęściej wybierane) oraz do innych
europejskich destynacji
• Aktywne wakacje w przyrodzie,
wyjazdy kempingowe, kamperowe

obowiązkowe jest wykonanie testu
NAAT (PCR) i okazanie jego
negatywnego wyniku przed wyjazdem;
Po przyjeździe do Holandii obowiązuje
ścisłe zalecenie 10- dniowej
kwarantanny; kwarantanna może być
skrócona jeśli po 5 dniach wykonany
będzie test i jego wynik będzie
negatywny;
Do 15 maja obowiązuje ścisłe zalecenie
nie wyjeżdżania poza teren kraju (poza
uzasadnionymi sytuacjami); wszelkie
podróże podejmowane w tym okresie są
na własne ryzyko wyjeżdżającego

omówione zostaną
możliwości luzowania
obostrzeń po 20
kwietnia.
•

•

•

Jeśli liczby dotyczące
dziennych zakażeń będą
miały tendencję
spadkową przed wyżej
wspomnianą datą –
ewentualne
poluzowania będą
również możliwe
wcześniej.
W związku ze zmianą
czasu na letni od 31
marca godzina policyjna
będzie obowiązywać od
godziny 22-giej.
Do 15 maja obowiązuje
ścisłe zalecenie nie
wyjeżdżania poza teren
kraju (poza
uzasadnionymi
sytuacjami); dotyczy to
również okresu tzw.
wakacji majowych
przypadających w
Holandii na czas
pomiędzy 1 a 9 maja

•

Agenci podróży mogą
sprzedawać wyjazdy
wakacyjne również do
krajów objętych
podwyższonym i wysokim
stopniem ryzyka
(pomarańczowe lub
czerwone obszary na mapie
ryzyka); informują klientów o
obostrzeniach w wybranych
destynacjach, jednak
ostateczna decyzja należy do
klienta;
• Hotele są otwarte, za
wyjątkiem restauracji i
barów hotelowych
Parki tematyczne, muzea, sale
koncertowe, obiekty kulturalne,
kasyna są zamknięte

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Wakacje w gronie bliskich przyjaciół
Podróże objazdowe własnym środkiem
transportu
Turystyka zrównoważona
Poszukiwanie mało znanych miejsc, z
dala od turystyki masowej
Wynajem domków wakacyjnych
Branżowe oferty turystyczne na 2021
W katalogach touroperatorów rośnie
liczba ofert skierowanych do osób
podróżujących własnym środkiem
transportu (auto, kamper)
DMC wyspecjalizowani w wyjazdach do
dalekich destynacji dodają oferty na
Europę
Wzrasta liczba ofert uprawiania
turystyki aktywnej
Wycieczki autokarowe oferowane są
głównie na II połowę roku 2021

Promocja innych krajów:
w tym momencie nie są prowadzone żadne
duże kampanie reklamowe; prowadzone są
kampanie w Internecie, typu
inspiracyjnego; głównie widoczne są akcje
krajów takich jak: Niemcy, Szwajcaria,
Norwegia, Czechy

•

W kwietniu rozpoczyna
się projekt realizowany
przez rząd wspólnie z
branżą turystyczną w
zakresie próbnych
wyjazdów
zagranicznych. Projekt
ma pokazać jak wkrótce
będzie można
bezpiecznie i
odpowiedzialnie
wyjechać na wakacje do
innych krajów. Pierwsza
wycieczka to 8-dniowa
wycieczka na Rodos.
Podróżni będą
przebywać w
bezpiecznym,
zamkniętym środowisku
i nie opuszczać ośrodka.
Podróż jest
organizowana przez
Sunweb i Transavia.
Druga planowana
podróż opracowywana
jest przez TUI i
Corendon. Podczas tego
wyjazdu podróżni mają
mieć nieco większą
swobodę ruchu. W

projekt zaangażowane
jest również
stowarzyszenie
branżowe ANVR .

7

Japonia

Od 22 marca zaczęto znosić stan
wyjątkowy we wszystkich prefekturach,
jednakże obecnie stwierdzono nadejście
4 fali zachorowań i wzrost przypadków
COVID-19. Od początku roku
odnotowuje się zarażeń dotyczącej
nowej odmiany wirusa rozpoznanej w
Wlk. Brytanii i w Afryce Południowej.
W związku z pandemia COVID-19
Japonia wprowadziła całkowity zakaz
wjazdu na terytorium swojego kraju dla
cudzoziemców, którzy nie posiadają
wizy.
O wizę można wystąpić do Ambasady
Japonii w Warszawie.
Jedynie cudzoziemcy posiadający status
rezydenta w Japonii będą mogli wrócić
do Japonii po uzyskaniu zaświadczenia o

W drugiej fazie rząd i branża
turystyczna chcą również
przeprowadzić próbne
wyjazdy na wakacje
samochodem, statkiem
wycieczkowym, pociągiem
lub autobusem.
Poluzowano obostrzenia we
wszystkich prefekturach,
jednakże od tygodnia
następuje ponowny wzrost
zachorowań.
Wcześniej wyznacznikiem
miał być spadek liczby
nowych przypadków poniżej
500 dziennie, ale w dniu
dzisiejszym 31 03 w Osace
odnotowano 599
przypadków i wprowadzone
zostaną dodatkowe środki
dla całej prefektury.
Nadal nie ma szczegółowych
planów odnośnie do
szczepień. W chwili obecnej
szczepi się personel
medyczny, a w kwietniu w

W kwestii obostrzeń, to w
Japonii są tylko zalecenia –
prawo japońskie nie pozwala na
zakaz w tym zakresie.
Restauracje mogą być otwarte
do 21:00.
Hotele – poza Tokio, jeśli nie jest
się gościem – to nie można wejść
tak prosto z ulicy. W Tokio nie
ma takiego wymogu.
Niektóre muzea wprowadzają
rejestracje online i bez niej nie
można zakupić biletu.
Rezerwacja możliwa na minimum
dzień przed.
W przypadku koncertów i imprez
jest zalecenie by ograniczać
liczbę uczestników, ale wytyczne

Konsumenci obecnie zainteresowani są
podróżami po Japonii, jednakże wyrażają
silna wole podroży zagranicznych jak tylko
będzie to możliwe. W tym kontekście
ważny jest segment podroży biznesowych,
których intensyfikację przewiduje się na
wrzesień i październik br., szczególnie do
Europy, a dokładniej krajów lokalizacji
inwestycji japońskich.

negatywnym wyniku testu na obecność
wirusa SARS CoV-2. Test może zostać
przeprowadzony na maksymalnie 72
godziny przed powrotem do Japonii
("Certificate of negative test result").
Jednocześnie z początkiem marca br. w
związku z raportami dotyczącymi
nowych wariantów coronawirusa
Japonia zaostrzyła środki kontrolne
wobec najpierw 13 państw:
Austrii, Belgii, Brazylii, Danii, Francji,
Niemiec, Królestwa Niderlandów,
Nigerii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii,
Włoch i ZEA;
by potem 18 marca dodać do niej
również takie kraje jak: Polska, Czechy,
Estonia, Lichtenstein, Luxemburg i
Węgry. W związku z tym na liście
znajdują się już wszystkie kraje strefy
Schengen.
Osoby wjeżdżające z tych krajów poza
uzyskaniem zaświadczenia o
negatywnym wyniku testu oraz
wymogiem dwutygodniowej
kwarantanny będę zobligowane do
odbycia trzy dniowej samoizolacji w
obiektach wskazanych przez rząd
japoński.

połowie maja ruszyć
szczepienia osób powyżej
65 roku życia.

wprowadzają odrębnie miasta i
prefektury. Odpowiedzialność w
tej kwestii spada na organizatora
eventu.
Organizowane są wydarzenia
sportowe takie jak mecze ligi
bejsbolowej, siatkarskiej, ale nie
wszystkie.
Bieg z pochodnia wystartował
zgodnie z planem 25 marca, co
ma zbiegło się z końcem stanu
wyjątkowego
w
Tokio
i
okolicznych prefekturach.
Powstają
pierwsze
plany
dotyczące wsparcia tzw. Mikroturyzmu.

Zasady wjazdu do Niemiec:
8

Niemcy

•

•

•

Jeżeli osoby wjeżdżające do Niemiec
z zagranicy, a w ciągu 10 dni przed
wjazdem przebywały w obszarze
ryzyka, zobowiązane są do udania
się niezwłocznie po wjeździe do
swojego domu lub innego
odpowiedniego miejsca
zakwaterowania i pozostania tam na
stałe przez okres 10 dni po wjeździe
(kwarantanna).
Obszarem ryzyka jest państwo lub
region poza Republiką Federalną
Niemiec, w przypadku którego w
momencie wjazdu do RFN
występuje zwiększone ryzyko
zakażenia koronawirusem SARSCoV-2. Instytut Roberta Kocha
aktualizuje na bieżąco listę
obszarów ryzyka , która jest
dostępna pod tym linkiem:
https://www.rki.de/risikogebiete.
Przed wjazdem na teren Niemiec
trzeba zarejestrować się na stronie
https://www.einreiseanmeldung.de,
a potwierdzenie rejestracji należy
mieć ze sobą przy wjeździe.
Potwierdzenie zostanie sprawdzone
przez przewoźnika i ewentualnie
dodatkowo przez policję federalną
podczas kontroli wjazdowej;

Twardy lockdown do 18
kwietnia br.
Luzowanie lub zaostrzanie
przepisów związanych z
koronawirusem nadal
znajduje się w gestii władz
poszczególnych Landów.
Podejmowane działania są
wynikiem dynamiki zakażeń
i ich liczby na 100 tys.
mieszkańców

Restauracje zamknięte, hotele
otwarte tylko dla podróży
służbowych

Niektóre destynacje przyjmują turystów z
Niemiec pod warunkiem posiadania testu z
negatywnym wynikiem nie starszego niż 48
godzin. Kierunki te m. In Majorka, Wyspy
Kanaryjskie lub Dubaj. Kierunki te cieszą się
bardzo dużą popularnością mimo
obowiązkowego testu przed powrotem do
Niemiec. Pojawiają się coraz mocniejsze
głosy nawołujące do spędzania
tegorocznych wakacji w Niemczech. Biorąc
pod uwagę zeszłoroczne tendencje można
przewidywać że co drugi Niemiec spędzi
urlop w swoim kraju, jeżeli sytuacja nie
ulegnie istotnej poprawie

•

•

•

ponadto policja federalna
przeprowadza kontrole w ramach
wykonywania obowiązków policji
granicznej (np. przy wjeździe drogą
lądową).
Jeżeli osoby wjeżdżające do Niemiec
nie mogą złożyć cyfrowej deklaracji
wjazdu, wówczas w jej miejsce
należy wypełnić deklarację
zastępczą. Ze wskazówek zawartych
w deklaracji zastępczej można się
dowiedzieć, gdzie należy ją złożyć
(np. u przewoźnika lub wysłać pod
adres: Deutsche Post E-POST
Solutions GmbH, 69990 Mannheim).
Najpóźniej 48 godzin po wjeździe
należy mieć dowód potwierdzający
przeprowadzenie testu i przedłożyć
właściwemu organowi, jeżeli zażąda
go w ciągu 10 dni od wjazdu.
Dowodem jest zaświadczenie
lekarskie lub negatywny wynik testu
zakażenia koronawirusem SARSCoV-2.
Wjeżdżając z obszaru o szczególnie
wysokim ryzyku zakażenia SARSCoV-2 należy wykonać test przed
wyjazdem, ponieważ przy wjeździe
na żądanie właściwego organu lub
policji federalnej trzeba przedłożyć

•

•

•

stosowny dowód potwierdzający
wykonanie testu. W przypadku
korzystania z usług przewoźnika,
potwierdzenie należy przedłożyć
przewoźnikowi przed wyjazdem.
Obszarem o szczególnie wysokim
ryzyku jest rejon, w którym istnieje
wyjątkowo wysokie ryzyko zarażenia
z powodu rozprzestrzeniania się
mutacji wirusa lub w związku ze
szczególnie wysoką
zachorowalnością. Informacje o
takich obszarach są publikowane na
stronie internetowej Instytutu
Roberta Kocha.
W związku z obligatoryjną
kwarantanną należy przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa
krajowego oraz pamiętać, że co do
zasady 10-dniowa kwarantanna
może zostać zakończona
najwcześniej po piątym dniu od
wjazdu na podstawie negatywnego
wyniku testu.
Nawet przy negatywnym wyniku
testu w przypadku wystąpienia w
ciągu 10 dni od wjazdu typowych
objawów zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (duszności, nowo
pojawiający się kaszel, gorączka albo
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Rosja

utrata węchu lub smaku) turyści są
zobowiązani do natychmiastowego
skontaktowania się z właściwym
urzędem ds. zdrowia publicznego
(https://tools.rki.de/plztool/).
• Osoby podróżujące do Niemiec
samolotem zobowiązane są do
przedłożenia przed lotem testu ( nie
starszy niż 48 h) na korona- wirusa.
W przypadku pozytywnego wyniku
testu dana osoba pozostaje w
miejscu wylotu. Koszt testu i
kwarantanny pokrywa pasażer. Ta
regulacja obowiązuje od 30 marca
do 12 maja br.
Granica FR jest zamknięta dla ruchu
turystycznego.. Pomiędzy Moskwą i
Warszawą funkcjonują połączenia
lotnicze realizowane zarówno przez PLL
LOT i Aeroflot ( 4x w tygodniu ) ale
pasażerami mogą być wyłącznie osoby
uprawnione do wjazdu do naszych
krajów na podstawie specjalnych
pozwoleń/ wiz. Od kwietnia i maja
planowane jest otwarcie granic Cypru,
Grecji i Bułgarii dla turystów z Rosji.
Mogą oni wjechać na podstawie
zaświadczenia o szczepieniu przeciw
Covid – szczepionką SPUTNIK, dla
ozdrowieńców czy też osób z
negatywnym wynikiem testu PCR
zrobionym na maks. 72 godz. przed
przylotem. Na miejscu turyści będą

Z zapowiedzi władz wynika,
że ich pełne otwarcie
planowane jest na koniec
lata, początek jesieni.
Wówczas mają być
zniesione wszystkie
obostrzenia i zacznie
funkcjonować system
elektronicznych wiz, które
znacznie ułatwią
formalności wjazdowe do FR
, a jednocześnie mają
zachęcić do przyjazdów
turystycznych

Cała infrastruktura turystyczna
pracuje normalnie, ograniczenia
dotyczą przede wszystkim imprez
masowych , pracy restauracji i
klubów nocnych w godzinach
nocnych. Oficjalnie wszędzie
obowiązują zasady dystansu,
zachowania dystansu ,
zmniejszonej ilości osób w
pomieszczeniach zamkniętych
ale praktyka niestety jest
zupełnie inna.

W zachowaniu konsumentów nic się nie
zmieniło. Turysta rosyjski jest
zdeterminowany pojechać wszędzie, gdzie
otwarta jest granica. Oczywiście na
pierwszym miejscu są kierunki wakacyjne i
tutaj absolutnym liderem będzie Turcja .
Dla bardziej zasobnych istnieje obecnie
możliwość wyjazdu na Dominikanę, Kubę
czy Malediwy.
Obserwujemy wciąż duże zainteresowanie
sytuacją w Europie i oczekiwaniem na
otwarcie granic.
NTO działające na terenie Rosji prowadzą
działalność zgodną z obecną sytuacją
epidemiologiczną w swoim kraju. Kraje
europejskie prowadzą głownie
komunikację wizerunkową w Internecie i
spotykają się z branżą turystyczną, starając
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Skandynawia

wyrywkowo poddawani testom , a ich
koszt pokrywają władze lokalne.
Oczywiście bez problemu Rosjanie mogą
wyjeżdżać turystycznie do Turcji, na
Kubę czy Dominikanę.
Szwecja:
Kraje EU/Schengen - brak restrykcji w
podróżowaniu (z wyłączeniem UK i
Norwegii)
Kraje poza EU - nie rekomenduje się
podróży. Obowiązuje do 15 kwietnia
2021.
Podróż z Polski do Szwecji:
obowiązkowy negatywny test na Covid19, wykonany max 48 godzin przed
wylotem do Szwecji. Nie obowiązuje
osób posiadających szwedzki nr
personalny.
Norwegia:
Kraje EU/Schengen - nie rekomenduje
się podróży, za wyjątkiem Grenlandii,
Islandii, Wysp Owczych i 3 regionów w
Finlandii;
Kraje poza EU - nie rekomenduje się
podróży.
Podróż z Polski do Norwegii: od 29
stycznia 2021 jedynie obywatele
Norwegii oraz obywatele innych
narodowości mający stały adres
zamieszkania w Norwegii mogą wjechać
do kraju.

się przedstawić produkty turystyczne, które
w przyszłości mogą zaciekawić turystę
rosyjskiego.

Szwecja:
W chwili obecnej nie ma
planów zniesienia
obowiązujących obostrzeń,
raczej zaostrza się
rekomendacje w regionach
największego rozwoju
pandemii. Obowiązujące
obostrzenia miały być
stopniowo znoszone po 15
kwietnia, obecnie Urząd
Ochrony Zdrowia
rekomenduje rządowi
przedłużenie obecnego
stanu restrykcji i
rekomendacji do 30 czerwca
2021.
Norwegia:
W chwili obecnej nie ma
planów zniesienia
obowiązujących obostrzeń,
raczej zaostrza się
rekomendacje w regionach
największego rozwoju
pandemii. Obecne decyzje
odnośnie restrykcji i
rekomendacji zostaną

Szwecja:
Hotele funkcjonują bez zmian.
Restauracje: czynne do godz.
20:00, max 4 osoby przy stoliku a
w galeriach handlowych tylko 1
osoba przy stoliku.
Sklepy, galerie i muzea
obowiązują limity ilości
przyjmowanych klientów i
odwiedzających. Spotkania
prywatne ograniczone do 8 osób.
Konieczność noszenia masek w
środkach transportu publicznego
i w miejscach, gdzie nie można
utrzymać dystansu 1,5 m między
obcymi osobami
Norwegia
W Oslo restauracje świadczą
usługi wyłącznie na wynos.
Ogólnokrajowy zakaz
serwowania alkoholu. Sklepy
(poza sprzedającymi
podstawowe artykuły niezbędne
do życia) są zamknięte, podobnie
jak placówki kulturalne. Nie
wolno organizować wydarzeń,
również na świeżym powietrzu.
Pozostałe części kraju ma nieco

Wiadomości branżowe - Szwecja:
• Mieszkańcy Szwecji, po powrocie z
zagranicy, powinni odbyć 7-dniową
samoizolację, podczas której powinni
wykonać dwa testy na obecność wirusa:
jeden jak najszybciej po powrocie i drugi
po 5 dniach od dnia powrotu. Oba testy
finansowane są przez gminę lecz istnieje
limit max. 6 testów na osobę.
Wiadomości branżowe -Kraje Nordyckie:
• Zainteresowanie mediów ogranicza się do
turystyki krajowej lub najbliższych
destynacji europejskich.
• Nie obserwujemy zainteresowania
mediów i branży podróżami studyjnymi w
odróżnieniu od pierwszych miesięcy
pandemii w roku 2020.
• Nie obserwujemy promocyjnych działań
wizerunkowych innych destynacji.
• Warsztaty branżowe, planowane na
pierwszą połowę 2021, są realizowane
online. Trudno sprecyzować
zainteresowanie lokalnej branży
turystycznej, gdyż pojawiają się upadłości
kolejnych podmiotów.
• Prawdopodobnym wyborem Nordyków
po zniesieniu restrykcji będą europejskie
destynacje, jednak ze względów

Dania:
Kraje EU/Schengen oraz kraje poza EU nie rekomenduje się podróży. Obecnie
ważne do 5 kwietnia 2021.
Podróż z Polski do Danii: należy mieć
ważny powód wizyty w Danii oraz
negatywny test na Covid-19, wykonany
najwcześniej 24 godz. przed wylotem
samolotu. Po przyjeździe należy poddać
się 10-dniowej kwarantannie.
Restrykcje obowiązują do 20 kwietnia
2021
Finlandia:
Kraje EU/Schengen - nie rekomenduje
się podróży;
Kraje poza EU - nie rekomenduje się
podróży, za wyjątkiem Tajlandii,
Singapuru, Nowej Zelandii, Korei
Południowej, Australii i Islandii.
Podróż z Polski do Finlandii: nie ma
możliwości wjazdu do kraju w celach
turystycznych poza przyjazdami z
Watykanu, Australii, Singapuru,
Tajlandii, Nowej Zelandii, Korei
Południowej i Rwandy.
Obecne rekomendacje są ważne do 17
kwietnia 2021

zweryfikowane 12 kwietnia
2021.
Dania:
Od 6 kwietnia znoszone
będą kolejne obostrzenia,
stosowane podczas rozwoju
pandemii, dzięki
szczepieniom kolejnych
roczników mieszkańców
Danii. Uruchomione
zostanie ponownie
nauczanie w szkołach. Od 21
kwietnia powinny zacząć
działać punkty
gastronomiczne na świeżym
powietrzu a od 6 maja
również te, które serwują
posiłki wewnątrz lokali.
Powinny również zacząć
działać obiekty sportowe,
kulturalne i galerie
handlowe. Pozostają nadal
w mocy rekomendacje pracy
zdalnej.
Finlandia:
Rząd zaproponował
parlamentowi uchwalenie
czasowych restrykcji
wolności przemieszczania
się i bliskich kontaktów.
Mogą być uchwalone na 21
dni i dotyczą możliwości
opuszczania domu (tylko z

łagodniejsze restrykcje ale są one
dynamicznie dostosowywane do
rozwoju pandemii.
Dania:
Jak w kolumnie obok.
Finlandia:

Jak w kolumnie obok.
Restauracje zamknięte w
całym kraju do 17 kwietnia
2021.

pogodowych należy spodziewać się w
pierwszym etapie zainteresowania
krajami basenu Morza Śródziemnego a
dopiero później krajami Europy
Zachodniej i Centralnej.
Wiadomości branżowe - Norwegia:
• Mieszkańcy Norwegii powracający z
krajów objętych rekomendacja o
unikaniu niepotrzebnych podróży mają
obowiązek poddać się 10-dniowej
kwarantannie w wyznaczonych hotelach.
Nie ma możliwości uniknięcia tego
obowiązku przez wykonanie testu na
obecność wirusa.
Wg ankiety Norwegian Travel 40 000
Norwegów planuje wyjechać zagranicę na
Święta Wielkanocy
Wiadomości branżowe - Dania:
• Program stopniowego otwarcia
gospodarki kraju niestety nie objął
sektora turystycznego, co powoduje dużą
niepewność nie tylko pracowników biur
podróży ale także obiektów hotelarskich.
• Tydzień 11 roku 2021 przyniósł w Danii
widoczny wzrost opłat kartami
kredytowymi za usługi hotelarskie,
wynajem samochodów, bilet lotnicze i
usługi biur podróży.
• Nowe reguły udzielania kredytów
duńskim tour operatorom i agencjom
turystycznym mogą spowodować dalsze
upadłości na rynku.
Wiadomości branżowe - Finlandia:

ważnych powodów) i
obowiązku noszenia maski
poza domem. Obecnie
obowiązują rekomendacje
odnośnie masek oraz szereg
zakazów działalności dla
obiektów kulturalnych,
sportowych w regionach
najsilniej dotkniętych
pandemią.
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USA
USA i Kanada Do USA mogą wjechać jedynie
obywatele i cudzoziemcy posiadający
zezwolenie na pobyt stały w Stanach
Zjednoczonych. Z określonymi
wyjątkami, cudzoziemcy, którzy byli w
jednym z następujących krajów w ciągu
ostatnich 14 dni, nie mogą wjechać do
Stanów Zjednoczonych: Chiny, Iran,
kraje strefy Schengen, Wielka Brytania
(Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia
Północna), Republika Irlandii, Brazylia.
W celu ograniczenia i
rozpowszechniania nowych wariantów
SARS-CoV-2, Centrum Zwalczania
Chorób Zakaźnych (CDC) wydało nakaz
wchodzący w życie z dniem 26 stycznia

Obecnie brak oficjalnych
informacji dotyczących
terminu zmian
obowiązujących przepisów i
obostrzeń.
Amerykańskie media
poinformowały o możliwym
otwarciu granic USA dla
podróżnych z Europy w
połowie maja, jednak nie
jest to informacja
potwierdzona przez władze
federalne.

USA
Hotele i restauracje w USA i
Kanadzie są otwarte dla gości z
uwzględnieniem obostrzeń i
przepisów danego
stanu/prowincji. Niektóre
obiekty pozostają zamknięte
(decyzja wynika z rentowności:
niektórym hotelom nie opłaca się
zatrudniać pracowników i
wdrażań procedur czyszczenia ze
względu na małą liczbę
klientów). W przypadku
wynajmu przez Airbnb i inne
podobne platformy również
obowiązują ograniczenia
stanowe – w niektórych

• Obowiązki zawodowe realizuje jedynie
20% zatrudnionych w branży turystycznej
a w lutym 2021 obroty w biurach podróży
spadły o 95% w stosunku do lutego 2020.
Mieszkańców Finlandii, wracających z
krajów niewymienionych w kolumnie
pierwszej obowiązuje wykonanie testu na
obecność Covid natychmiast po
wylądowaniu, lub w kraju rozpoczęcia
podróży, nie wcześniej niż 72 godziny.
Tych, którzy nie wykonają testu,
obowiązuje 14-dniowa kwarantanna,
zalecana nawet tym., których test był
negatywny. Skrócenie kwarantanny może
nastąpić po wykonaniu drugiego testu, nie
wcześniej niż 72 godziny po przyjeździe.
Obecnie Amerykanie i Kanadyjczycy
podróżują przede wszystkim w ramach
własnych krajów, ewentualnie do
nieodległych krajów, gdzie nie ma
trudności związanych z przekraczaniem
granic (np. kraje Ameryki Środkowej).
Chętnie wybierane są podróże
samochodem oraz wynajmowanie całych
domów lub mieszkań, żeby zminimalizować
kontakt z innymi podróżnymi.
Eksperci z branży turystycznej zapowiadają
nowy trend w postaci ograniczenia liczby
krajów odwiedzanych podczas jednego
wyjazdu. Turyści z Ameryki Północnej,
którzy dotąd chętnie łączyli kilka krajów
europejskich w czasie jednej wycieczki (np.

2021 r., wymagający od wszystkich
pasażerów lotniczych przybywających
do USA z obcego kraju poddania się
testowi na obecność wirusa COVID-19
nie więcej niż 3 dni przed odlotem oraz
przedstawienie liniom lotniczym
dowodu negatywnego wyniku lub
udokumentowanie wyzdrowienia z
COVID-19 przed wejściem na pokład. Na
dziś nie ma narodowego/federalnego
wymogu przechodzenia kwarantanny po
powrocie do Stanów Zjednoczonych.
Każdy stan wprowadza własne przepisy
związane z kwarantanną co sprawia, że
mogą się one znacząco różnić w
zależności od miejsca przekroczenia
granicy. Federalne rekomendacje CDC
sugerują zrobienie testu w przeciągu 3-5
dni od powrotu i pozostanie w domu
przez 7 dni od daty powrotu, nawet jeśli
wynik testu był negatywny. W
przypadku zrezygnowania z testu,
sugerowane jest pozostanie w domu
przez 10 dni od zakończenia podróży.
Dla porównania, podróżujący do stanu
Nowy Jork zobowiązani są do odbycia 10
dniowej kwarantanny lub 3 dniowej
kwarantanny z przejściem testu na 4
dzień. Negatywny wynik zezwala na
przerwanie kwarantanny. Przyjazd od
Polski: zgodnie z informacją zawartą na
stronie internetowej Polskiej Straży
Granicznej, obywatele Stanów

regionach możliwy jest wynajem
tylko długoterminowy, inne
stany wymagają, by właściciel
mieszkał w sąsiedztwie.

Polska, Czechy, Niemcy), teraz
prawdopodobnie będą decydować się na
dłuższe pobyty w jednym kraju, aby
ograniczyć kłopotliwe przekraczanie granic.

Atrakcje turystyczne: w dużej
mierze zależy to od decyzji
zarządu takich obiektów, każdy z
nich podejmuje indywidualną
decyzję, czy chce w obecnej
sytuacji przyjmować gości i
przestrzegać wszystkich
procedur.

Na rynku północnoamerykańskim kraje
europejskie stosują ograniczone formy
promocji – jest to głównie wyważona
komunikacja własna (media
społecznościowe, strony www)
podtrzymująca świadomość wybranych
krajów i zachęcająca do planowania
przyszłych podróży.

Transport lotniczy działa z
zachowaniem nowych norm
sanitarnych (obowiązek podróży
w maseczkach, dezynfekcja,
odległość między pasażerami).
Niektóre stany/prowincje przed
przylotem wymagają od
pasażerów ważnego testu na
obecność COVID-19 (na przykład
Hawaje), inne proszą o
dobrowolne pozostawienie
swoich danych w formularzu i
poddanie się kwarantannie,
jednak linie lotnicze nie
udostępniają danych pasażerów
lokalnym władzom, ich podanie
jest dobrowolne. Nie ma żadnych
federalnych restrykcji w
poruszaniu się droga lądową lub
lotniczą wewnątrz USA i Kanady.

Organizacje turystyczne aktualnie skupiają
się na działaniach skierowanych do branży
(warsztaty, webinaria), odkładając reklamę
skierowaną do konsumenta na czas
otwarcia granic.

Zjednoczonych nie znajdują się na liście
osób mogących przekroczyć zewnętrzną
granicę RP.
Kanada
Do Kanady mogą wjechać, z określonymi
wyjątkami, tylko obywatele,
cudzoziemcy posiadający zezwolenie na
pobyt stały, osoby zarejestrowane w
ramach Canada’s Indian Act, oraz osoby
chronione. Od 7 stycznia 2021 r.
pasażerowie statku powietrznego w
wieku od 5 lat muszą przedstawić liniom
lotniczym wykonany w ciągu 72 godzin
negatywny wynik testu COVID-19 przed
wejściem na pokład międzynarodowych
lotów do Kanady. Od 21 lutego 2021,
podróżujący są dodatkowo zobowiązani
do przejścia testu natychmiast po
przylocie, spędzenia na koszt własny 3
dni w wyznaczonym hotelu w
oczekiwaniu na wynik testu i nadal udać
się na obowiązkową 14 dniową
kwarantannę. Hotel musi zostać
wynajęty minimum na trzy dni przed
przylotem do Kanady.
Przyjazd od Polski: zgodnie z informacją
zawartą na stronie internetowej Polskiej
Straży Granicznej, obywatele Kanady
„odbywający podróż statkiem
powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.” mogą
przekroczyć granice RP.
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Ukraina

Ukraina ograniczyła wjazd na teren kraju
dla cudzoziemców i bezpaństwowców
(osób, które nie posiadają obywatelstwa
żadnego kraju). Aby wjechać na Ukrainę
polscy obywatele muszą okazać
odpowiednie ubezpieczenie oraz
negatywny wynik testu PCR w kierunku
COVID-19, który musi zostać
przeprowadzony w ciągu 72 godzin
przed przekroczeniem ukraińskiej
granicy metodą łańcuchowej reakcji
polimerazy – tzw. test PCR. Uwaga! Nie
można już wykonać testu po
przekroczeniu granicy, co stanowi
zasadniczą zmianę w stosunku do
dotychczas obowiązujących przepisów.
Przy wjeździe na Ukrainę należy
posiadać przy sobie polisę
ubezpieczeniową pokrywającą koszty
związane z leczeniem COVID-19 oraz ew.
obserwacją w placówce medycznej
(kwarantanną). Ubezpieczenie musi
pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie.
Strona ukraińska akceptuje
ubezpieczenia wystawione przez firmy
ubezpieczeniowe:
• zarejestrowane na Ukrainie;
• posiadające swoje
przedstawicielstwa na Ukrainie;
• które mają podpisaną umowę o
assistance z ukraińskim partnerem.
Nie zostały wprowadzone żadne
ograniczenia dotyczące celu podróży, w

Obecna nadzwyczajna
sytuacja potrwa oficjalnie
do końca kwietnia.
Oczywiście, jest to kolejne
przedłużenie
obowiązujących od roku
ograniczeń. Ministerstwo
Ochrony Zdrowia daje do
zrozumienia, że w związku z
rosnącą liczbą zarażeń, a
także prognozowanym na
połowę kwietnia szczytem
fali zachorowań, zniesienie,
czy choćby zmniejszenie
obecnych obostrzeń od 1
maja jest mało
prawdopodobne.
Nie daje na razie zbyt wiele
nadziei akcja szczepień. Ze
względu na utrudnienia w
dostępie do preparatów,
jest ona w zdecydowanie
początkowej fazie.

Na terytorium Ukrainy
ograniczenia wprowadzane są
regionalnie, w zależności od
sytuacji epidemicznej. Obecnie
jeden obwód znajduje się jeszcze
w strefie żółtej, w której
ograniczenia nie są zbyt
uciążliwe.
Otwarte są lokale
gastronomiczne wszelkiego typu
(do godziny 24.00), z limitami
sanitarnymi funkcjonuje
transport publiczny, obiekty
handlowe i usługowe, czynne są
muzea, kina, teatry, siłownie,
baseny itp. W pomieszczeniach
zamkniętych oraz środkach
transportu obowiązuje noszenie
masek.
Pracują sanatoria, ośrodki
wypoczynkowe. Wszędzie
obowiązują podwyższone
standardy sanitarne, dostępność
środków higieny, dezynfekcji, w
niektórych wypadkach
ograniczenie miejsc do 50%
dostępnych.
14 obwodów znajduje się w
strefie pomarańczowej zaś 9 w
strefie czerwonej. W czerwonej
strefie znalazły się w ostatnim
czasie między innymi obwód
lwowski, odeski oraz stolica.

Turyści z Ukrainy podróżują tam, gdzie jest
to możliwe. W obecnej sytuacji, jeżeli
abstrahować of tzw. segmentu VIP, na
mapie pozostaje Egipt oraz Turcja. Ostatnio
można zaobserwować wzmożoną
aktywność promocyjną Turcji, która stara
się popularyzować produkty turystyczne
niekoniecznie związane z wypoczynkiem na
plaży. Jeszcze niedawno reklamowano
wyjazdy narciarskie, obecnie np. loty
balonem nad Kapadocją, czy też
weekendowe zakupy w Stambule.
Sytuacja w turystyce krajowej pozostaje
skomplikowana. Jak wynika z najnowszych
badań, w turystycznej „stolicy” Ukrainy, we
Lwowie pracę w turystyce straciło 21%
zatrudnionych, zamknęło się ponad 50
hoteli i obiektów zakwaterowania, zaś ilość
turystów spadła do poziomu z 2011 roku
(minus 1,6 mln.). Sezon narciarski, wskutek
epidemicznych ograniczeń zakończył się
przed czasem około połowy marca W
pozostałych regionach sytuacja jest jeszcze
gorsza, gdyż zamknięta gastronomia i
obiekty turystyczne nie zachęcają do
podróży mimo działających hoteli.

praktyce, przy uwzględnieniu warunków
opisanych powyżej, możliwe są
turystyczne podróże na Ukrainę.
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Wielka
Brytania

W drodze powrotnej do kraju obywatele
polscy podlegają standardowym
procedurom wynikającym z polskiego
prawa, zaś
wjazd do Polski dla Ukraińców co do
zasady jest zabroniony. Rząd ukraiński
nie stawia przed swoimi obywatelami
żadnych ograniczeń w opuszczaniu
kraju. Wszelkie zakazy w przypadku
Polski wynikają z przepisów dotyczących
przekraczania zewnętrznych granic UE,
oraz regulacji polskich dotyczących
określonych, specyficznych grup
podróżujących. Określono wiele
wyjątków, których katalog ulega
zmianom w różnych okresach, dla
przykładu polską granicę mogą
przekraczać posiadacze Karty Polaka,
cudzoziemcy posiadający prawo stałego
lub tymczasowego pobytu na terytorium
RP, cudzoziemcy posiadający prawo do
pracy na terytorium RP, uczniowie,
studenci, uczestnicy studiów
podyplomowych itp. Niestety nie można
wjechać do Polski w celu turystycznym.
W dniu 29 marca 2021 rząd Wielkiej
Brytanii uchwalił prawo zakazujące
podróżowania za granicę obywatelom
brytyjskim. Zakaz obowiązuje do dnia 30

Jednym z decydujących
czynników oprócz ilości nowych
przypadków zarażeń jest brak
dostępności wolnych łóżek w
szpitalach.
W czerwonej strefie zamknięte
są lokale gastronomiczne
wszelkiego typu – mogą
pracować tylko na wynos, z
limitami sanitarnymi funkcjonuje
transport publiczny, nieczynne są
obiekty handlowe i usługowe (z
pewnymi wyjątkami), muzea,
kina, teatry, siłownie, baseny itp.
Szkoły działają z poważnymi
ograniczeniami (tylko klasy od I
do IV). Obowiązuje zakaz
wszelkiego typu zgromadzeń.
Uwaga! Ograniczenia nie dotyczą
hoteli, których zamknięcia nie
przewiduje się w żadnej z
opisanych stref. W hotelach
zabrania się jedynie otwierania
restauracji w godzinach od 11
do 6, co oznacza w praktyce, że
mogą one wydawać wyłącznie
śniadania dla gości.
Plan zniesienia zakazu
wyjazdów zagranicznych
zostanie ogłoszony w dniu
30 czerwca

Na dzień 31 marca branża
turystyczna jest zamknięta.
Hotele, restauracje oraz
wszystkie atrakcje turystyczne są

Na dzień 31 marca i obowiązujący zakaz
podróżowania w celach wakacyjnych,
trudno mówić o zmianach w trendach
wyjazdowych. Obecnie wszyscy czekają na
rozluźnienie restrykcji oraz informacje, do

czerwca. Za jego złamanie grozi grzywna
w wysokości £5,000
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Włochy

Poprzednie dekrety rządu włoskiego
wprowadzały pewien paradoks, który
uniemożliwiał podróżowanie między
regionami wewnątrz Włoch, ale
pozwalał na podróże zagraniczne, w tym
do Polski (grupa C), w przypadku krajów
z grup A, B i C - Włosi dzielą bowiem
państwa na 5 kategorii (A, B, C, D, E)
wedle stopnia zagrożenia
epidemiologicznego i idących za tym
obostrzeń. Jedyną kategorią, wobec
której stosuje się bardzo restrykcyjne
obostrzenia jest kategoria E.
Teoretycznie nie można było się
przemieszczać poza obręb miasta
zamieszkania (w czerwonej strefie), ale
w celu dotarcia na lotnisko i podróży
zagranicznej, tam gdzie lokalne prawo
na to zezwalało, już tak. Dla
powracających z krajów z kategorii C i D
wymagany jest również test negatywny
na koronawirusa, wykonany najpóźniej
48 h przed podróżą bądź tam, gdzie to
możliwe, wykonanie tego testu na
lotnisku/granicy, a w przypadku jego
braku jest obowiązek poddania się
dobrowolnej kwarantannie z kontrolą
sanitarną.

zamknięte. Ich otwarcie
przewidziane jest na 12 kwietnia
(hotele), atrakcje turystyczne (17
maja)
31 marca rząd włoski ogłosił • rejsy wycieczkowe: mogą w
nowy dekret, który będzie
nich uczestniczyć osoby,
obowiązywał od 7 kwietnia
które nie przebywały w
do 30 kwietnia. Poprzedni
ostatnich 14 dniach w
dekret traci moc 6 kwietnia.
krajach z kategorii D i E. Będą
Jego ostateczny kształt
jeszcze podejmowane
zostanie jednak przyjęty i
decyzje w tej sprawie, mogą
podpisany 2 kwietnia.
zostać wprowadzone
Stan wyjątkowy będzie trwał
dodatkowe obostrzenia
we Włoszech do 30 kwietnia
idące po linii restrykcji
2021.
dotyczących przyjazdów do
W nowym dekrecie
Włoch;
podtrzymano podział kraju
• hotele mogą pozostać
według regionów na 4 strefy
otwarte we wszystkich
ryzyka epidemiologicznego
strefach z zachowaniem
(białą, żółtą, pomarańczową
wszystkich zasad jw. Hotele
i czerwoną), jednak do 30
mogą również prowadzić
kwietnia nie przewiduje się
działalność restauracyjną dla
wprowadzenia nigdzie stref
swoich klientów bez limitów
innych niż pomarańczowa i
godzinowych, jak opisane
czerwona. Zwiększa się
poniżej. De facto jednak
niezależność gubernatorów
dużo hoteli jest zamkniętych
regionów w zakresie
ze względu na brak klientów.
wprowadzania czerwonej
• we wszystkich strefach nie
strefy – mogą samodzielnie
wolno organizować imprez
o tym zdecydować w
powodujących duże
przypadku występowanie
zgromadzenia, m.in. targów,
więcej niż 250 przypadków
kongresów.

których krajów będzie można podróżować i
na jakich zasadach.

Duże nadzieje pokładane są w kampanii
szczepionkowej i wprowadzeniu
europejskiego paszportu szczepionkowego,
w którym Ministerstwo Turystyki upatruje
nadziei na uratowanie sezonu
wakacyjnego.
W komunikacji i planach promocyjnych
poszczególnych regionów pojawiają się
nowe trendy wyjazdowe, jak np. holiday
working w regionach włoskich – ta
tendencja wydaje się być bardzo silna,
biorąc pod uwagę jak wiele osób pracuje
zdalnie, co prawdopodobnie szybko się nie
zmieni lub pozostanie również po
pandemii. Region Piemont np. widzi w
pracy zdalnej możliwość pozyskania ok.
400.000 noclegów miesięcznie, a
Regionalna Organizacja Turystyczna
planuje kampanię „holiday working”,
skierowaną nie tylko do Włochów, ale
także do mieszkańców Belgii, Holandii,
Danii, Niemiec, Francji, Finlandii, Wielkiej
Brytanii Norwegii i Szwecji. Kampania
powinna ruszyć latem.
Co za tym idzie, nacisk w promocji struktur
noclegowych kładziony jest na zapewnienie
dobrego połączenia internetowego,
prywatności, wygodnych przestrzeni do

31 marca zostało wprowadzone nowe
prawo ograniczające tę możliwość i
wprowadzające konieczność odbycia
kwarantanny trwającej 5 dni po
powrocie z kraju UE i zrobienie testu
CPR na zakończenie tej kwarantanny.
Takie ograniczenie będzie obowiązywać
do końca kwietnia lub do 3 maja, w celu
zapobieżenia wyjazdom w okolicach 1
maja.

na 100.000 mieszkańców
tygodniowo.

•

•

zakaz uprawiania sportów
kontaktowych, sport można
uprawiać na świeżym
powietrzu z zachowaniem 2
m odstępu.
muzea, kina, teatry, kluby
fitness itp. zamknięte.

pracy, bezpieczeństwa danych
internetowych, miejsc do zrelaksowania
się.

