INFORMACJA O OGRANICZENIACH
NA RYNKACH OBJETYCH DZIAŁANIEM POT W ZWIĄZKU Z COVID - 19
stan na dzień 28 kwietnia 2021 r.
Lp
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Kraj

Austria

Obostrzenia dotyczące
podróżowania pomiędzy
Polską
a wybranymi krajami
Od 19 maja granice zostaną
otwarte z zachowaniem
podstawowych zasad
bezpieczeństwa
W przypadku przekraczania
granic będą obowiązywać
regulacje związane z
oficalnymi danym dla
obszarów ryzyka:
• zielony i pomarańczowy –
wolny wstęp;
• czerwony: wjazd tylko dla
osób przebadanych,
wyleczonych i
zaszczepionych;
• ciemnoczerwony: wjazd
jak w przypadku koloru
czerwonego, ale z
obowiązkową 10-dniową
kwarantanną (po 5 dniach

Plany rządów
w zakresie znoszenia
obostrzeń

Planowane terminy
otwarcia od 19 maja 2021
roku.
Planowane są działania
otwierające w
następujących obszarach:
Gastronomia
Obowiązkowa maska FFP2,
obowiązek rejestracji gości,
max. 4 osoby w
pomieszczeniu i 10 osób na
zewnątrz, zachowanie
odległości przy stole i
pomiędzy stolikami (2
metry), konsumpcja w
pomieszczeniach
zamkniętych tylko na
siedząco, konsumpcja przy
barze zakazana, bufety
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Sytuacja w branży
turystycznej, w tym m.in.
funkcjonowanie
infrastruktury turystycznej i
ważne informacje dla branży
Zgodnie z ustaleniami na
szczeblu rządowym od 19
maja rozpocznie się
stopniowe otwarcie, z
zachowaniem zasad hingieny
i bezpieczeństwa, wszystkich
obszarów związanych z
turystyką i wypoczynkiem.
Ogólne zasady
przedstawione są obok. Od 1
czerwca pżowinno nastąpić
dalsze złagodzenie
ograniczeń.
Cały czas dyskutowane są
zasady wprowadzenia
“Zielonego paszportu”. Na
szczeblu europejskim ma on
być wprowadzony do lata.
Obecnie trwają rozmowy na
ten temat w Unii

Rynek konsumenta, w tym m.in.
obserwowane trendy, zmiany
preferencji wyjazdowych, aktywność,
promocyjna innych krajów
Ostatnio coraz głośniej mówi się o
dynamicznym wzroście rezerwacji na
sezon letni. Preferowany jest przede
wszystkim urlop krajowy.
Wyjazdy zagraniczne, będą uzależnione
od regulacji europejskich i ustalenia
zasad swobodnego wjazdu do
poszczególnych krajów. Odnotowuje
się dobrą sprzedaż rejsów ( w czwartym
kwartale 2021r).
Niektóre kraje poza zwykłą promocją w
mediach (w tym społecznościowych)
zachęcają do przyjazdu bonusami
finansowymi i innymi udogodnieniami
(brak konieczności regularnych testów
itp). Wzrasta zainteresowanie (wg.
Informacji medialnych) turystyką
indywidualną.

dopuszczony jest
ponowny test). Wyjątki
dla osób dojeżdżających
do pracy pozostają w
mocy.

samoobsługowe muszą
odpowiadać wymaganiom
sanitarnym, pracownicy
lokali zobowiązani do
używania masek FFP2,
każdy lokal musi
wypracować własną
koncepcję zapobiegania i
wyznacza przedstawiciela
do Covid-19, LOKALE
czynne do 22:00
Kultura i wydarzenia
Maska FFP2, test dostępu,
obowiązek rejestracji,
zachowanie 2 metrów
odległości, pomiędzy
grupami musi być
przynajmniej jedno wolne
miejsce, imprezy zgłoszone
i dopuszczone z ilością
3000 osób na zewnątrz i
1500 wewnątrz,
maksymalne wykorzystanie
50% dostępnych miejsc
siedzących,imprezy bez
ustalonego harmonogramu
miejsc siedzących tylko do
50 osób; zgłoszenia
wymagają wszystkie
imprezy z udziałem 11
osób, aod 51 osób
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Europejskiej. Austria chce
być “pionierem” i już pod
koniec maja ma wprowadzić
“zielony paszport”
usankcjonowany przez
Parlament.
Wprowadzanie będzie się
składało z trzech etapów. W
pierwszym etapie (już od 19
maja) będzie to tylko zwykły
dowód szczepienia,
negatywnego testu. Dwa do
trzech tygodni później w
całej Republice Austrii będzie
wdrożony system
komputerowy za pomocą
kodu QR i w dalszym, a w
dalszym okresie zostanie
wprowadzone rozwiązanie
europejskie, które powinno
być gotowe najpóźniej
latem.
Obecnie trwa ostra dyskusja
z udziałem specjalistów, w
tym ministra zdrowia, którzy
odnoszą się sceptycznie do
tempa wprowadzania tego
dokumentu. Niejasne
pozostają kryteria uznania
terminów od pierwszej dozy
szczepionki, ustalenia zasad

W celu uświadomienia Austriakom
możliwości rezerwacji wakacji w
biurach podróży i ich zachęcenia
Związek Biur Podróży (Stowarzyszenie
ÖRV i ÖVT) Austrian Airlines i Port
Lotniczy w Wiedniu oraz Koleje
Państwowe (OBB) rozpoczynają
kampanię wizerunkową.
Od 16 maja 2021 r. będą zamieszczane
reklamy w niedzielnych wydaniach
największych gazet (Krone i Kurier)
przez dwadzieścia kolejnych niedziel.
Celem jest zachęta do podróżowania i
rezerwacji wakacji w biurach podróży.
Ma to być osiągnięte dzięki prezentacji
atrakcyjnych tematów. Planowane są
ponadto reklamy telewizyjne w kanale
telewizji ORF. Przez dwa tygodnie będą
tam zamieszczane reklamy banerowe.
Kampania będzie prowadzona również
w mediach społecznościowych.
Oficjalny start kampanii przewidziany
jest na połowę maja, ale już od teraz
poszczególne biura mogą
wykorzystywać te tematy na swoich
profilach. Graficzne opracowanie
kampanii zostało udostępnione przez
Federalną Izbę Gopodarczą Austrii
(WKO).

konieczne jest uzyskanie
zezwolenia, obiekty czynne
do 22:00
Kongresy
Test dostępu, maska FFP2,
obowiązek rejestracji
uczestników, do 50 osób
zgłoszenie, powyżej
wymagana zgoda władz
sanitarnych, do godziny
22:00
Targi
Podonie jak wyżej, test,
maska, odstęp, obowiązek
rejestracji, do 22:00. Dla
każdego uczestnika
wymaga jest powierzchnia
20 m2 ( nie wlicza się
ciągów komunikacyjnych)
Działalność hotelarska i
zakwaterowanie w
obiektach
Wszystkie zasady wyżej
wymienione obowiązują
również w branży
hotelarskiej. Dla gości
korzystających z usług w
dłuższym czasie
wprowadza się
obowiązkowy autotest co
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dla “ozdrowieńców”, uznania
ważności poszczególnych
rodzajów szczepionek przez
Unię Europejską. Eksperci
proponują zwolnienie tempa
i poczekanie na rozwiązania
europejskie. “zielony
paszport” ma sens tylko
wtedy, gdy jest to
rozwiązanie paneuropejskie.
Nie przewiduje się w Austrii
obowiązkowych szczepień,
ale ci, którzy się nie
zaszczepią, nie będą mogli
korzystać z pewnych
przywilejów.
Ważną informacją pozostaje
ogólna dostępność w
Republice Austrii do
bezpłatnych testów
(zorganizowane punkty
szczepień, gratisowe
autotesty rozdawane
wszystkim mieszkańcom - 10
miesięcznie), i specjalne
testy ”Gurgel” do zastowania
w domu, ale oddawanych do
specjalistycznych
laboratoriów (wynik
uzyskujemy w ciaągu 24
godzin)

dwa dni. Gastronomia i
inne dodatkowe usługi
tylko do godziny 22:00.
Sport
W obiektach sportowych:
maska w obszarach
wspólnych, rejestracja i
test dostępu, zachowanie 2
metrów odległości, 20 m2
na osobę, do 22:00,
Na obiektach otwartych:
wymagane przedstawienia
aktualnego testu
Amatorskie uprawianie
sportu jest dopuszczone w
ograniczonych grupach
Rekreacja
Wymagane używnie masek
FFP2, zachowanie
odstępów, rejestracja, 20
m2 powierzchni na osobę
itp.
Handel
Maska, odstęp,
20m2/osoba do 22:00
Ograniczenia dotyczące
wyjść i kontaktów
Brak ogólnych zakazów,
znosi się obowiązującą
godzinę policyjną.
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Spotkania na zewnątrz
maksymalnie 10 osób, w
mieszkaniach 4 osoby
dorosłe. Spotkania z
udziałem powyżej 11 osób
podlegają regulacjom
związanym z imprezami.
Imprezy w godzinach od
22:00 do 5:00 z udziałem
maksymalnie 4 osób
dorosłych
Testy wstępne
Testy wykonywane
samodzielnie z wynikiem
cyfrowym ważne przez 24
godziny. Testy z badaniem
antygenów 48 godzin.
Testy PCR 72 godziny
ważności.
Osoby zakażone i
wyleczone zwolnione są z
konieczności wykonywania
testów przez 6 miesięcy.
Przygotowuje się regulacje
zwalnjające z koniczności
testów dla osób
zaszczepionych (przez
jeden rok od pierwszej
dawki szczepionki).
Dla obszarów o wysokiej
zapadalności na Sars-Cov-2
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(powyżej 300 przypadków)
wprowadza się obowiązek
testowania przy wyjeździe z
danego obszaru
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Belgia

19 kwietnia, po prawie 5
miesiącach otwarto granice
kraju dla podróżnych (dotąd
wszelkie podróże poza

Granice
W przypadku przekraczania
granic będą obowiązywać
regulacje związane z
oficalnymi danym dla
obszarów ryzyka: - zielony i
pomarańczowy – wolny
wstęp; czerwony: wjazd
tylko dla osób
przebadanych,
wyleczonych i
zaszczepionych;
ciemnoczerwony: wjazd jak
w przypadku koloru
czerwonego, ale z
obowiązkową 10-dniową
kwarantanną (po 5 dniach
dopuszczony jest ponowny
test). Wyjątki dla osób
dojeżdżających do pracy
pozostają w mocy
W dniu 26 kwietnia
otwarto wszystkie sklepy
(wcześniej należało się
umawiać na wizytę)
fryzjerów i inne usługi
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Hotele są otwarte ale nadal
bez usług gastronomicznych.

Trendy w sprzedaży polskich produktów
turystycznych pod wpływem pandemii

Targi oraz kongresy
organizowane są jedynie w
przestrzeni online

•

Przewozy autokarowe i wycieczki
objazdowe autokarem po Polsce

uzasadnionymi wypadkami
były zabronione).

wymagające
bezpośredniego kontaktu.

Podróżnych, którzy spędzają
w Belgii ponad 48 godzin
obowiązuje kwarantanna i
potrójny test (I wykonany na
72 godziny przed wjazdem, II
po przyjeździe, III po 7 dniu
kwarantanny). W przypadku
gdy test jest negatywny
kwarantannę można
zakończyć). Te same zasady
dotyczą Belgów
wyjeżdżających zagranicę po
powrocie do kraju.

Zezwolono na zapraszanie
do domu 2 osób (wcześniej
była to jedna osoba) i
kontakt z 10 osobami na
zewnątrz, zwiększono
liczbę uczestników
wydarzeń organizowanych
na zewnątrz do 50 osób

Prace nad paszportem
koronowym:
Belgia bardzo mocno
podkreśla, że nie zgodzi się na
jakikolwiek dokument, który
miałby wpływ na
zróżnicowanie społeczeństwa
pod kątem statusu
szczepiony/nieszczepiony

Od 8 maja do szkół wrócą
na 100% czasu uczniowie
szkół średnich
Od 8 maja godzina
policyjna zamieniona na
zakaz zgromadzeń pow. 3
osób pomiędzy 24h00 a
5h00 rano.

Od 8 maja otwarte zostaną
tarasy restauracji (czynne od
8 do 22:00, 4 osoby przy
stoliku, odległości pom.
stolikami)
Muzea, zewnętrzne parki
atrakcji i zoologiczne są
otwarte
Warsztaty, targi, wydarzenia
masowe są możliwe jedynie
w strefie on-line

Podobnie jak w innych krajach,
największe straty poniosły biura
oferujące podróże autokarowe.
Belgijscy touroperatorzy, którzy
wycofali sprzedaż Polski po 2019 roku
to biura proponujące objazdy lub
podróże szkolne. Podobnie ma się
sytuacją wśród 5 podmiotów, które
ograniczyły ofertę na Polskę - aż 4 z
nich to biura specjalizujące się w
objazdach.
Trend do unikania oferty autokarowej
widać też wśród biur, które w 2020 roku
przygotowały ofertę do Polski. Na 15
nowych touroperatorów jedynie 4
proponuje klasyczne objazdy.
•

Wyjazdy grupowe
jako indywidualne

sprzedawane

Na rynek wkroczyły biura proponujące
objazdy indywidualne, często na
zasadzie fly&drive z wynajem
samochodu po przylocie. Z taką ofertą
na Polskę weszło na rynek 5 biur
podróży. Biura, które dotąd
proponowały klasyczne objazdy po
Polsce zmieniły rodzaj oferty na
wyjazdy na zamówienie lub wyjazdy
fly&drive (5 biur). Tylko jeden
touroperator poszerzył swoją ofertę o
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klasyczny objazd autokarowy na 2021
rok.
Dobrym przykładem może być jedno z
wiodących biur podróży Imagine
Travel, które dotąd koncentrowało się
na objazdach i city trip do Polski a na
2021 rok wprowadziło objazd fly&drive
po Polsce północnej z Warszawą.
•

Różnicowanie już istniejącej oferty

Touroperatorzy posiadający już polską
ofertę dla turystów indywidualnych w
katalogach, poszerzali ją o nowe
wycieczki i możliwości. Opracowano
nowe produkty dostosowane do
potrzeb rynku w okresie pandemii.
Nacisk postawiono na mniejsze grupy,
programy na zamówienie, inny rodzaj
transportu. W programie pojawiło się
więcej małych miast, regionalnych
atrakcji, wycieczek rowerami lub
kajakami, przejazdów innym środkiem
transportu niż autokar.
•

Oferta polska po raz pierwszy w
katalogach

Sprzedażą Polski zainteresowała się
branża, która dotąd Polski nie
sprzedawała (oferta najczęściej tyczyła
się wyjazdów na 2021 rok). Często są to
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biura, które straciły
(najprawdopodobniej na więcej niż
jeden sezon) część swoich kierunków.
Zrobił tak na przykład potentat
luksusowych pobytów
wypoczynkowych we własnych
miasteczkach wakacyjnych w ciepłych
krajach Club Med. W katalogu na 2021
rok poszerzono ofertę objazdową i
włączono objazd po Polsce.
Polską zainteresowały się też biura
podróży znane z oferty
specjalistycznej. Przykładem mogą
być:
-Your Way to Go specjalizujący się w
podróżach indywidualnych, tworzonych
z zestawienia proponowanych minipakietów. Touroperator proponuje
obecnie aż 3 rodzaje objazdów po
Polsce i podróż na zamówienie
praktycznie po całej Polsce.
- Single Reizen, specjalista podróży dla
singli, który proponuje pobyty w
Krakowie i Warszawie.
TUI, wiodący touroperator w Belgii, już
w kwietniu wprowadził dużą część
swojej zimowej oferty, oferując
wakacje lotnicze do
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najpopularniejszych słonecznych
destynacji. Ta oferta, dostępna
znacznie wcześniej niż zwykle, otwiera
nowe perspektywy dla podróżujących,
Powody wcześniejszego wprowadzenia
oferty są następujące:
•

•
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Chiny

Chiny są zamknięte dla ruchu
turystycznego - można
ubiegać się jedynie o wizy

Rząd Hongkongu planuje
od połowy maja złagodzić
ograniczenia w
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Wszystkie obiekty
turystyczne wróciły do
funkcjonowania. Niektóre

W ankiecie internetowej
przeprowadzonej wśród klientów
TUI 80% osób twierdzi, że chce jak
najszybciej zaplanować następne
wakacje. Wielu z nich musiało
odwołać ferie zimowe lub przełożyć
je o rok. Mają teraz okazję
skonkretyzować swoje plany na
nadchodzącą zimę.
Wielu podróżnych,nadal ma
voucher Corona i chce go jak
najszybciej wykorzystać przy nowej
rezerwacji. Dla wielu wyjazd
powinien odbyć się gdy szczepienia
będą zaawansowane. Wakacje
zimowe dają taką pewność.
Zimowa oferta zostanie
rozszerzona na początku maja o
takie kierunki jak Egipt, Maroko,
Gambia i Karaiby.

Podsumowanie danych sprzedażowych
Ctrip na czas świąt Qingmiing (3-5.04):
https://www.chinatravelnews.com/

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 podróżach. W
związku z tym Polska również
nie wydaje na tę chwilę wiz
turystycznych, a jedynie
biznesowe i studenckie. W
związku z 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).

podróżowaniu i zezwolić
mieszkańcom Chin
kontynentalnych (w tym
obcokrajowcom) na wjazd
bez konieczności
poddawania się 14-dniowej
kwarantannie po
przyjeździe. Chiny
oświadczyły, że zaczną
uznawać zagraniczne
szczepionki (Pfizer,
BioNTech, Moderna, J&J)
na równi z chińskimi
szczepieniami w przypadku
przyjeżdżania do Chin. Do
tej pory jednak chiński
“elektroniczny paszport
zdrowotny” dostępny jest
jedynie dla obywateli Chin.
Przy wydaniu oświadczenia
rząd po raz kolejny uczulił
mieszkańców by ograniczyli
swoje podróże zagraniczne
do niezbędnych

Aby wjechać do Chin z
zagranicy podróżny musi
najpierw wykonać dwa testy
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nadal mają nałożone
ograniczenia na dzienną
liczbę odwiedzających
(decyzje zależne od
lokalnych władz
regionalnych).
Podane zostało już 195
milionów dawek szczepionek
w Chinach.
W czerwcu będzie miała
miejsce trzecia edycja
darmowych wirtualnych
warsztatów sponsorowanych
przez Unię Europejską.
Więcej informacji i
możliwość zgłoszenia swojej
firmy na stronie:
https://www.partnershipsin
europeantourism. eu/
events/

HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144531" HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144531"article/
HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144531" HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144531"144531
Podsumowanie raportu Fastdata o
użytkownikach OTA:
https://jingculturecommerce.com/
HYPERLINK
"https://jingculturecommerce.com/
%20fastdata-ota-report-2020/"
HYPERLINK
"https://jingculturecommerce.com/
%20fastdata-ota-report-2020/
"fastdata-ota-report-2020/
Przewidywania CTA wobec turystyki w
Chinach w pierwszej połowie 2021
roku:
https://www.chinatravelnews.com/
HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144602" HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144602"article/
HYPERLINK
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Czechy

(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.
Podróżni z Polski mogą
wjechać na terytorium
Czech wyłącznie w
uzasadnionych
przypadkach (np. do pracy, na
leczenie, z powodów
rodzinnych, urzędowych), o ile
posiadają negatywny wynik
testu na koronawirusa. Dla
tych osób, przyjazd do Czech
na okres powyżej 12h
wymaga:
wypełnienia elektronicznego
formularza
lokalizacyjnego (https://plf.uzi

"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144602" HYPERLINK
"https://www.chinatravelnews.com/
%20article/%20144602"144602

Od 26.04. są otwarte
plenerowe galerie. Część
uczniów wróciła do szkół.

Do 3.05.21 hotele mogą
kwaterować jedynie
klientów w ramach podróży
służbowych, zaś restauracje oferować jedzenie na wynos.
Nadal zamknięte są centra
handlowe, usługi, baseny,
kina, teatry.
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W związku z ograniczeniami w
podróżach preferowane są wyjazdy
krajowe.
Kampanie promocyjne głównie
odbywają się online.

s.cz/) i okazania negatywnego
testu PCR wykonanego nie
później niż do 72h przed
wjazdem (test antygenowy już
nie upoważnia do wjazdu
pow. 12h), a następnie
poddania się kwarantannie
i powtórzenia testu PCR w
Czechach najwcześniej po 5
dniach od wjazdu i nie później
niż po 14 dniach od
wjazdu (https://www.mvcr.cz
/mvcren/imgDetail.aspx?doci
d=22293714). Z obowiązku
odbywania kwarantanny po
przekroczeniu granicy polskoczeskiej oraz posiadania
negatywnego wyniku testu na
SARS-CoV-2 zwolnione są
również osoby zaszczepione
przeciwko COVID-19, którym
wystawiono zaświadczenie o
wykonaniu szczepienia
ochronnego szczepionką,
która została dopuszczona do
obrotu w Unii Europejskiej
oraz osoby, które zakończyły
izolację w warunkach
domowych, izolację albo
hospitalizację z powodu
zakażenia wirusem SARS-CoV-
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2, nie później niż 6 miesięcy
przed dniem przekroczenia
granicy Rzeczypospolitej
Polskiej
5

Francja

Do Francji można aktualnie
wjechać z ważnym 72 godziny
od momentu wykonania
negatywnym testem PCR.
Dotyczy to także wjazdów z
Polski i niektórych krajów
poza UE (Szwajcaria, UK). Na
dzień 28 kwietnia, obowiązuje
lockdown na terytorium
całego kraju, zakaz
przemieszczania na odległość
10 , a także godzina policyjna
(od 19 do 6 rano).
Obowiązuje zakaz
zgromadzeń, spotkania do 6
osób. Wszystkie obiekty
handlowe, usługi, restauracje
są zamknięte za wyjątkiem
sklepów spożywczych i aptek.
Osoby z Francji udający się do
Polski, podlegają obecnym
obostrzeniom (obowiązkowa
10-dniowa kwarantanna przy
przekraczaniu granicy
wewnętrznej UE transportem
zbiorowym, o ile nie posiada

Zmiany dotyczące, bardzo
restrykcyjnych obostrzeń
we Francji, mają wejść w
życie po 3 maja. Zależeć to
będzie od wskaźnika
zakażeń, jednak na dzień
dzisiejszy liczba ta jest
bardzo wysoka i dzienny
raport infekcji SARS Cov_2
plasuje Francję na
pierwszym miejscu w
Europie.
Zapowiedź rządu, że w
połowie maja odbędzie się
stopniowe, zależne od
regionów, odmrażanie
gospodarki należy
traktować jako prognozę.
Godzina policyjna (19 – 6
rano) zostanie utrzymana
do końca maja, podobnie
jak zakaz zgromadzeń i
publicznych spotkań.
Stoponiowe otwieranie
obiektów handlowych i
usługowych, będzie
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Sytuacja branży nie uległa
dużym większym zmianom ,
od momentu wprowadzenia
lockdownu, tj od 28.10
ubiegłego roku. We Francji
obowiązuje kategoryczny
zakaz przemieszczania się w
celach turystycznych. Na
dzień 28 kwietnia, Francji nie
można opuszczać poza
celami zawodowymi,
zdrowotnymi lub rodzinnymi
- dokonywane rezerwacje
wyjazdów turystycznych
dotyczą raczej odległych
terminów. Spodziewane są
liczne decyzje po zniesieniu
rekomendacji o unikaniu
podróży w okresie po
połowie maja, kiedy ma być
zniesiony zakaz
przemieszczania się.

Zwiększyła się aktywność biur, które
otwierają się częściowo, w ramach
chomage partiel. Francuzi dokonują już
rezerwacji w krajach, które deklarują
otwarcie w sezonie letnim.
Jednocześnie ogłoszony został program
korytarzy, z krajami, które tradycyjnie
są na liście francuskich zainteresowań
podróży, w których liczba szczepień jest
bardzo wysoka (Stany Zjednoczone,
Kanada, Wielka Brytania).
Otwarcie granic pod koniec maja, nie
zmienia obaw Francuzów przed kolejną
falą epidemii i restrykcjami. Tempo
szczepień we Francji nie jest duże,
ocenia się, że dopiero po wakacjach
zaszczpionych będzie 65 % populacji.
Dlatego preferencje wyjazdowe w
dużej mierze dotyczą rynku
wewnętrznego.
Ogłoszenie przez Rząd konkretnych dat
wyjścia Francji z lockodownu zmieni
nastroje społeczne.

6

Hiszpania
Portugalia

się zaświadczenia o
szczepieniu lub testu PCR na
COVID 19 z wynikiem
negatywnym

zależało od decyzji
lokalnych, nie wcześniej
jednak jak w drugiej
połowie miesiąca.

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

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
obostrzenia obowiązujące
w całym kraju.
Możliwe podróżowanie za
granicę.
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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).
Po ogłoszeniu odwołania
stanu alarmowego 9 maja –

Hiszpania
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 3,1% (więcej niż do
Czech); dominują kraje
sąsiedzkie/bliskie
(źródło Los 85 HYPERLINK
"https://www.hosteltur.com/
143093_los-85-destinos-donde-prevenviajar-los-turistas-espanoles-en-2021o-2022.html"destinos HYPERLINK "
Portugalia
Wyjazdy mają miejsce głównie latem,
obecnie brak zainteresowania

osób przekraczających granicę
lądową pomiędzy Francją a
Hiszpanią.
Granica lądowa z Portugalią
pozostaje zamknięta do 3
maja (wyjątek stanowi
przekraczanie granicy przez
pracowników
transgranicznych oraz
transport towarów).
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.

Z końcem marca rząd
Hiszpanii zaostrzył politykę
noszenia maseczek w
przestrzeniach otwartych –
obowiązek zakrywania ust i
nosa dla wszystkich
dorosłych oraz dzieci
powyżej szóstego roku
życia. Rząd zapowiada
odwołanie stanu
alarmowego od 9 maja na
terytorium całego kraju , a
co za tym idzie zniesiony
zostanie również zakaz
przemieszczania się między
autonomiami oraz godzina
policyjna, choć
poszczególne autonomie
deklarują częściowe
utrzymanie obostrzeń w
zależności od sytuacji
sanitarnej w ich regionach.

Portugalia
Aktualizacja wg żródeł
portugalskich z dnia 16.04

Portugalia
Stan wyjątkowy
przedłużony do 30
kwietnia, ale postępuje
luzowanie obostrzeń, z
wyjątkiem niektórych
okręgów

Podróże z krajów o wskaźniku
150 lub więcej zachorowań na
100 tys. mieszkańców w ciągu
ostatnich 14 dni (Niemcy,
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bardzo znaczny wzrost
rezerwacji wyjazdów i
pobytów na terenie Hiszpanii
na najbliższe miesiące.
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.
Rząd Portugalii największe
nadzieje pokłada w
portugalskich wyspach
(Azory i Madera). Lokalne
władze już przygotowują
plan ratowania turystyki po
ustatniu stanu wyjątkowego:
testy PCR dla turystów

podróżami, tym bardziej do Polski,
która należy obecnie do krajów o
wysokim wskaźniku zachorowań

Austria, Belgia, Dania,
Słowacja, Hiszpania, Grecja,
Włochy, Litwa, Łotwa,
Luksemburg, Norwegia,
Szwajcaria i Rumunia) dopuszcza się tylko podróże
niezbędne przedstawiając test
PCR z wynikiem negatywnym
na COVID-19 wykonany na 72
h przed wejściem na pokład
samolotu.
Podróże z krajów o wskaźniku
500 lub więcej zachorowań na
100 tys. mieszkańców w ciągu
ostatnich 14 dni (Bułgaria,
Czechy, Cypr, Chorwacja,
Słowenia, Estonia, Francja,
Węgry, Niderlandy, Polska i
Szwecja) oraz Brazylia i RPA dopuszcza się tylko podróże
niezbędne przedstawiając test
PCR z wynikiem negatywnym
na COVID-19 wykonany na 72
h przed wejściem na pokład
samolotu. Obowiązek 14dniowej izolacji.
COVID-19 | Medidas
implementadas en Portugal |
www.visitportugal.com

5 kwietnia (z wyjątkiem
sześciu okręgów) otwarto
muzea, zabytki, galerii
sztuki i podobne; otwarto
powierzchni handlowych
do 200 m2 z bezpośrednim
dostępem z ulicy; otwarto
placówki handlowe na
otwartym powietrzu
zgodnie z decyzją władz
lokalnych; otwarto ogródki
gastronomiczne – grupy
mak. 4-osobowe;
uprawianie sportu i
aktywności fizycznej na
wolnym powietrzu w
grupach do 4 osób;
Otwarcie basenów i kursów
golfowych
19 kwietnia (z wyjątkiem
10 okręgów) otwarto duże
powierzchnie handlowe;
placówki kultury; lokale
gastronomiczne 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;
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wykonane na terenie
Portugalii kontynentalnej lub
na wyspach będą opłacane
przez rząd Azorów. Lokalne
władze będą pokrywać także
dodatkowe koszty
wynikające z przymusowej
izolacji turysty, w przypadku
gdy wynik testu PCR okaże
się pozytywny (pokrycie
kosztów zakwaterowania w
przypadku, gdy wymagana
izolacja będzie dłuższa niż
wykupiony przez turystę
pobyt w hotelu).

Embaixada de Portugal em
Varsóvia – Ambasada
Portugalii w Warszawie
(ambasada-portugalii.pl)
Przedstawione zasady dotyczą
podróży do Portugalii
kontynentalnej i mogą się
zmienić w przypadku podróży
na wyspy- Azory i Madera).

7

Holandia

Paszport sanitarny UE to
projekt popierany silnie przez
Hiszpanię i Portugalię,
oczywiście z zastrzeżeniami
dotyczącymi jego ważności i
nie dyskryminowania osób
takiego dokumentu nie
posiadających. Nie pracuje się
na razie nad alternatywnymi
dla europejskiego projektu
rozwiązaniami.
Bez zmian w stosunku do
sytuacji z 31 marca, czyli:
•

Osoby z krajów
należących do obszaru EU
oraz Schengen mogą
podróżować do Holandii;
w przypadku podróży
samolotem do Holandii
pasażer musi mieć przy

uprawianie sportu i
aktywności fizycznej na
wolnym powietrzu w
grupach do 4 osób; 3 maja
planowane wydarzenia na
wolnym powietrzu z
ograniczoną liczbą osób,
otwarcie lokali
gastronomicznych bez
limitu czasowego w
grupach do 6 osób
wewnątrz i do 10 w
ogródkach
gastronomicznych

Od dnia 28 kwietnia
wprowadzone zostaną
następujące poluźnienia w
obowiązujących
obostrzeniach:
• wycofanie godziny
policyjnej
• możliwość
przyjmowania max 2
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•

Obiekty z sektora
gastronomiczne - od 28
maja otwarcie
ogródków/tarasów
zewnętrznych; warunki
otwarcia – przy stoliku
max 2 osoby w
odległości 1.5 m (nie dot.
osób z tej samej rodziny)

Trendy wyjazdowe (jeśli wyjazdy będą
możliwe):
• bez zmian w stos. do informacji z
dnia 31.03
• zgodnie z badaniem prowadzonym
na platformie Zoover, 46 %
ankietowanych jako destynację na
letnie wakacje wskazuje własny
kraj; wśród destynacji co do

•

•

sobie wypełnioną
deklarację zdrowotną; w
przypadku przyjazdu
samolotem, statkiem,
autobusem lub pociągiem
z obszaru wysokiego
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
wyjeżdzania poza teren
kraju (poza
uzsadanionymi
sytuacjami); wszelkie
podróże podejmowane w
tym okresie są na własne
ryzyko wyjeżdżającego

•
•

•
•

osób dziennie w domu
w miejsce 1
otwarcie ogródków
przy restauracjach w
godzinach od 12-18
zniesienie obowiązku
planowania/rejestracji
wizyty w sklepach o
funkcjach niewitalnych;
(z zachowaniem max.
liczby klientów w
zależności od
powierzchni obiektu)
powrót studentów na 1
dzień zajęć w tygodniu
na uczelniach
zwiększenie liczby
uczestników
uroczystości
pogrzebowych do 100

Następny etap ew.
rozluźnien możliwy jest od
dnia 11 maja. Zmiany w
tym zakresie ogłoszone
będą na konferencji w dniu
3 maja. Możliwe zmiany
dotyczyć mogą również
zaleceń w podróżowaniu.
Do tego momentu nadal
obowiązuje ścisłe zalecenie
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•

Nadal nie ma możliwości
organizacji fizycznych
wydarzeń - możliwe
zmiany od 16 czerwca
• Targi oraz kongresy
organizowane są jedynie
w przestrzeni online
Parki tematyczne, muzea,
sale koncertowe, obiekty
kulturalne, kasyna są
zamknięte – możliwe zmiany
od 11 maja

•

których wzrasta zainteresowanie są
Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja
badanie prowadzone przez
booking.com pokazuje, że 54%
ankietowanych chce podróżować
poza granice kraju, po tym jak
zostaną już zaszczepieni

Promocja innych krajów:
• w dniach 23-24 kwietnia odbyła się
wirtualna edycja targów turystyki
rowerowej i pieszej Fiets en
Wandelbeurs; na targach swoją
ofertę oprócz Polski
zaprezentowały następujące kraje:
Czechy, Słowenia, Hiszpania,
Portugalia, Francja, regiony Włoch i
Austrii. Znamiennym był brak
udziału krajów takich jak Niemcy
czy Szwajcaria, które do tej pory
były bardzo widoczne właśnie na
tych targach
• nadal prowadzone są kampanie w
internecie, typu inspiracyjnego

Prace nad paszportem
koronowym: rząd holenderski
rozpoczął prace nad
wprowadzeniem digitalnego
paszportu koronowego.
Ważną kwestią jest
opracowanie rozwiązania
umożliwiającego
przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do
wydania i weryfikacji
certyfikatów.
Rząd wyklucza możliwość
wprowadzenia obowiązku
szczepień.

nie wyjeżdzania poza teren
kraju.
Stworzony został 6-cio
stopniowy plan znoszenia
obostrzeń, który przy
założeniu, że sytuacja
pandemiczna będzie
ulegała poprawie zakłada
następujace daty
wprowadzania poluźnien:
• 28.04 (zmiany
omówione pow.)
• 11.05 ( otwarcie części
obiektów
rozrywkowych i
kulturowych –
przestrzenie
zewnętrzne; możliwość
uprawiania sportów
wewnątrz)
• 26.05 (zmiany w ilości
os. z którymi można się
spotykać w domu i na
dworze; otwarcie
obiektów użytecznosci
publicznej; całkowite
otwarcie gastronomii;
dalsze otwarcie
obiektów kulturalnych)
• 16.06 (kolejne zmiany
w ilości osób, z którymi
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8

Izrael

Dla obywateli Izraela
powracających do kraju:
•

•

•

potrzeba wykonania testu
PCR w ciągu 72h przed
odlotem i okazania go
personelowi na lotnisku w
kraju wylotu,
potrzeba wykonania testu
PCR po przylocie do
Izraela / test jest
wykonywany na lotnisku
za darmo zaraz po
przylocie (po odebraniu
bagażu),
zaświadczenie o
szczepieniu oraz zasw, o
przebyciu covid zwalnia z
kwarantanny

Dla osób nie będących
obywatelami Izraela, ale
mających żywotne interesy w
kraju:

można się spotykać;
możliwość
organizowania
wydarzeń)
• 5.07 (znoszenie
dalszych obostrzeń)
W związku z
wyszczepieniem już około
60% całości społeczeństwa
(w tym ok. 80% osób w
wieku 50-60 lat) trwa
stopniowe odmrażanie
gospodarki/obostrzeń.
Porozumienia dotyczące
ułatwień w ruchu
turystycznym w związku z
pandemią COVID-19 Izrael
zawarł tylko z trzema
krajami: z Cyprem, Grecją
oraz Gruzją.
Pozostałe kraje takie jak:
Bułgaria, Albania, ZEA,
Seszele, Czarnogóra, USA,
Turcja, Malediwy, Egipt,
Jordania, przyjmują
turystów z Izraela. Niektóre
wymagają wykonania testu
przy przylocie. Rząd Izraela
prowadzi również rozmowy
z Unią Europejską i
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Nie obowiązuje limit km
oddalania się od miejsca
zamieszkania.
•

•

Hotele otwarte w
strefach zielonych dla
osób posiadających
"zielony paszport"
(zaszczepionych lub
ozdrowieńców).
Otwarte galerie
handlowe, siłownie,
baseny, ośrodki kultury
dla osób z "zielonym
paszportem"; w
wybranych miejscach
obowiązuje limit 50%
zajętości miejsc.

Restauracje zostały otwarte.
Osoby zaszczepione mogą
przebywać wewnątrz
restauracji. Osoby
niezaszczepione, na
zewnątrz restauracji.

Jak wyżej + potrzeba
uzyskania specjalnej zgody
wydawanej przez konsualt
Izraela zagranicą (przed
wylotem)

poszczególnymi krajami
Europy odrębnie.

Dla turystów:
Od 23 maja turyści (nie
obywatele i nie rezydenci)
będą mogli wjeżdżać do
Izraela o ile zostali uprzednio
zaszczepieni.
Procedura wjazdu będzie
obowiązywać jak wyżej w
przypadku obywateli.
9

Japonia

W związku z nagłym wzrostem
liczby zachorowań,
szczególnie na odmianę
brytyjską od 26 kwietnia
wprowadzono stan wyjątkowy
w Tokio oraz najwiekszych
miastach na terenie Japonii
we wszystkich prefekturach.
Obecnie stwierdzono
nadejście 4 fali zachorowań.
Od początku roku odnotowuje
się zarażeń dotyczącej nowej
odmiany wirusa rozpoznanej

Od tygodnia następuje
ponowny wzrost
zachorowań, a mimo tego
rząd japoński nie
przygotował szczegółowych
planów odnośnie do
szczepień. W chwili
obecnej szczepi się
personel medyczny, a w
kwietniu ryszyły dopiero
szczepienia osób powyżej
65 roku życia.
Obecnie zaszczepionych
jest 270 000 osób, co jest
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W kwestii obostrzeń, to w
Japonii są tylko zalecenia –
prawo japońskie nie pozwala
na zakaz w tym zakresie.
Restauracje mogą być
otwarte do 20:00.
W Tokio wprowadzono
całkowity zakaz sprzedaży
alkoholi w restauracjach i
barach.
Hotele – poza Tokio, jeśli nie
jest się gościem – to nie
można wejść tak prosto z

Powstają pierwsze plany dotyczące
wsparcia tzw. mikro-turyzmu.
Konsumenci obecnie zainteresowani są
podróżami po Japonii, jednakże
wyrażają silną wolę podróży
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.

w Wlk. Brytanii i w Afryce
Południowej.
W związku z pandemia COVID19 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 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
koronawirusa Japonia

jednymz najgorszych
wyników zewszytskich
krajów OECD.
Rząd przerażony obecnymi
wzrostami zachorowań
planuje import
szczepionek również
innychniz Pfizer. Pod
uwagębrane są Moderna
Inc. and AstraZeneca.

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
Ma zostać przygotowany w ograniczać liczbę
maju (24) specjany teren
uczestników, ale wytyczne
pod masowe sczepienia w wprowadzają odrębnie
Tokio. Wsparcie w tym
miasta i prefektury.
przdsięwzięciu mają
Odpowiedzialność w tej
udzielić Japońskie Siły
kwestii spada na
Samoobrony (japońska
organizatora eventu.
armia). Lokalizacja ta ma
Organizowane są wydarzenia
pozwalać na przyjęcie ok.
sportowe takie jak mecze ligi
10000 osób dziennie.
Należy zaznaczyć, że obszar bejsbolowej, siatkarskiej, ale
nie wszystkie.
metropolitalny Tokio jest
najludniejszy na świecie
opopulacji zbliżonej do
ludności Polski.
Obecna sytucja wg
oficjalnych komunikatów
nie ma żadnego wpływu na
realizację Igrzysk wlipcu br.
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W wyniku COVID-19 nowy rodzaj
podroży typu on-line zaczyna zdobywać
coraz szerszą popularność wśród
konsumentów, a także dostawców
usług turystycznych. HIS na przykład
oferuje około 900 destynacji w ramach
podróży dookoła świata po 1000 JPY za
wirtualną podróż.
Pozostałe biura dają możliwość odbycia
podróży do 175 krajów. Przewodnikami
są zazwyczaj rezydenci Japońscy i
Japończycy żyjący na stałe w tych
krajach.

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
trzydniowej samoizolacji w
obiektach wskazanych przez
rząd japoński.
Japonia na razie nie uznaje
szczepień jako środka
zwalniającego z kwarantanny.
Jest to szeroko
oprotestowywane zarówno
przez europejskie izby
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gospodarcze, jak również
inne podmioty.
10

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
SARS-CoV-2. Instytut Roberta
Kocha aktualizuje na bieżąco
listę obszarów ryzyka , która
jest dostępna pod tym
linkiem:
https://www.rki.de/risikogebi
ete.

Lockdown do 30.06.21.
Zobowiązuje on między
innymi do:
•

ograniczenia
kontaktów
• zakaz wychodzenia
(godzina policyjna)
między 22:00 a 5:00
• obowiązek home
office lub możliwość
testów
Regulacja przepisów,
związanych z
koronawirusem znajduje
się nadal w gestii władz
poszczególnych landów.
Podejmowane działania są
wynikiem dynamiki
zakażeń i ich liczby na 100
tysięcy mieszkańców.
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Placówki kulturalne, obiekty
sportowe, restauracje zamknięte;
hotele - otwarte tylko dla
podróżujących służbowych

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.

Przed wjazdem na teren
Niemiec trzeba zarejestrować
się na stronie
https://www.einreiseanmeldu
ng.de, a potwierdzenie
rejestracji należy mieć ze sobą
przy wjeździe. Potwierdzenie
zostanie sprawdzone przez
przewoźnika i ewentualnie
dodatkowo przez policję
federalną podczas kontroli
wjazdowej; 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).
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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 SARS-CoV-2.
Wjeżdżając z obszaru o
szczególnie wysokim ryzyku
zakażenia SARS-CoV-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

27

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 turyści są
zobowiązani do
natychmiastowego
skontaktowania się z
właściwym urzędem ds.
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11

Rosja

zdrowia publicznego
(https://tools.rki.de/plztool/).
Osoby podróżujące do
Niemiec samolotem
zobowiązane są do 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. przedłożenia
przed lotem testu ( nie starszy
niż 48 h) na korona- wirusa.
Sytuacja z podróżowaniem nie
uległa poprawie. Ze względu
na wzrost zachorowań w
Turcji władze FR wstrzymały
połączenia lotnicze z tym
krajem min. do połowy maja.
O możliwych wyjazdach do
Grecji, Bułgarii czy Chorwacji
mówi się od wielu tygodni ale
sytuacja wciąż nie jest
stabilna. Granica z Polską
wciąż pozostaje zamknięta

Zgodnie z wcześniej
przekazywanymi
informacjami , w Rosji już
jakiś czas temu zniesiono
większość obostrzeń a
granice i połączenia
lotnicze otwierane są w
wyniku dwustronnych
porozumień.
Rosjanie szczepieni są
wyłącznie rosyjską
szczepionką Sputnik, która
niestety nie jest
akceptowana w większości
krajów UE . Nie ma żadnych
oficjalnych informacji
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Pogłębia się kryzys w branży
turystycznej, szczególnie w
biurach oferujących wyjazdy
zagraniczne. Ma to związek z
koniecznością anulacji
wyjazdów do Turcji i na Cypr
(lockdowny) – a kierunki te
stanowiły 90% sprzedaży w
biurach w okresie zbliżającej
się majówki.
Natomiast sytuacja obiektów
hotelowych na terenie FR
jest bardzo stabilna, ze
względu na to, że Rosjanie z
braku możliwości wyjazdu
zagranicę masowo zaczęli
zwiedzać swój kraj.

Turyści rosyjscy zostali zaskoczeni
koniecznością odwołania wyjazdów do
Turcji i na Cypr, szczególnie że władze
FR ogłosiły , iż 1-10 maja są dniami
wolnymi.

12

Skandynawia

Szwecja:
EU/Schengen: brak restrykcji
Poza EU/Schengen: wyjazdy
nie są rekomendowane

Norwegia:
EU/Schengen: wyjazdy nie są
rekomendowane (brak
kwarantanny przy powrocie z

dotyczącego paszportu
turystycznego .
Szwecja:
Nie ma planów luzowania
restrykcji, obecne
obowiązują do 17 maja
2021. Sytuacja
epidemiologiczna jest
obecnie najtrudniejsza w
Europie
Szwecja powinna być
gotowa z rozwiązaniami
technicznymi paszportu
szczepionkowego na 1
czerwca 2021. Dane w
paszporcie będą
obejmować informacje o
otrzymanym szczepieniu,
pozytywnych testach na
obecność wirusa i
informacje o negatywnych
wynikach ostatnio
wykonanych testów.
Paszport będzie nazywać
się Zielonym Certyfikatem
ale nie wiadomo, kiedy
zacznie obowiązywać.
Norwegia:
Obecnie obowiązujące
restrykcje są regionalnie
wzmacniane, zależnie od
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Szwecja:
Sytuacja branży nie uległa
dużym zmianom.

Szwecja:
Pomimo wyników badań
przeprowadzonych przez booking.com,
wg których istnieje dużo większe, niż
przed nastaniem pandemii,
zainteresowanie podróżami zagranicę,
konsumenci nadal są pod sporą presją,
wynikającą ze złej sytuacji
epidemiologicznej. Obecne zalecenia
mówią o możliwości planowania urlopu
w kraju, ale unikania wszelkich podróży
zagranicznych latem 2021.
Znaczna część rezerwacji, które
pojawiły się odkąd tempo szczepień
nabrało przyspieszenia, dotyczy
wyjazdów do krajów basenu Morza
Śródziemnego na jesieni 2021 a do
krajów pozaeuropejskich w 2022 i 2023
roku.

Norwegia:
Sytuacja branży nie uległa
dużym zmianom dokonywane rezerwacje

Norwegia:
Gouda Rejseforsikring wprowadziło
ubezpieczenie od skutków
zachorowania na COVID-19 podczas

Grecji, Wysp Owczych i 5
regionów w Finlandii)
Poza EU/Schengen: wyjazdy
nie są rekomendowane

Dania:
EU/Schengen: wyjazdy nie są
rekomendowane (brak
kwarantanny po powrocie z
Islandii i 3 regionów w
Norwegii)
Poza EU/Schengen: wyjazdy
nie są rekomendowane (brak
kwarantanny po powrocie z
Tajlandii, Singapuru, Nowej
Zelandii, Korei Południowej i
Australii)
Aktualizacje krajów, z których
powrót jest zwolniony z
kwarantanny, są dokonywane
w trybie cotygodniowym.

sytuacji epidemiologicznej.
Jednak proces otwierania
kraju jest już w fazie
planowania, jednak
najbliższe zmiany nie
zapadną do 17 maja 2021.
Norwegia planuje
dostosować się do decyzji
EU odnośnie paszportu
szczepionkowego. Pierwsza
wersja zostanie
zaprezentowana na
początku maja 2021 a
wersja finalna i rozwiązania
cyfrowe w czerwcu 2021.
Dania:
Otwarto możliwość
podróży na Islandię i do
wybranych regionów
Norwegii bez konieczności
kwarantanny po powrocie.
Niestety oba kraje
utrzymują obowiązek
kwarantanny i testowania
dla przyjezdnych
Duńczyków, więc trudno
spodziewać się dużego
ruchu.
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wyjazdów turystycznych
dotyczą raczej odległych
terminów. Spodziewane są
spontaniczne decyzje po
zniesieniu rekomendacji o
unikaniu niepotrzebnych
podróży.

podróży w postaci ubezpieczenia od
przymusowej kwarantanny. Pokrywa
ono koszty zakwaterowania,
wyżywienia i zakupu nowych biletów
lotniczych na powrót do kraju.
Tu również pojawiają się rezerwacje na
wyjazdy do krajów południowej Europy
na jesień 2021 a dalekie destynacje są
rezerwowana na 2022 i 2023.

Dania:
Podczas luzowania restrykcji
obowiązujących w kraju
wzrosła też chęć
podróżowania zagranicę.
Podmioty w branży
turystycznej, które zwolniły
znaczną część pracowników,
zaczynają ponownie ich
poszukiwać.

Dania:
Duńskie badania, zrealizowane na
zamówienie Billund Airport przy udziale
2 000 ankietowanych, pokazują, że
ryzyko kwarantanny jest największą
przeszkodą w rozwoju ruchu
turystycznego dla mieszkańców kraju.
Na drugim miejscu są niski poziom
zachorowań i brak rekomendacji o
unikaniu niepotrzebnych podróży. 56%
uważa za istotne by być zaszczepionym
przed wyjazdem a 41% ma zaufanie do
przyszłych paszportów
szczepionkowych. Prawie połowa
ankietowanych Duńczyków planuje
podróżować, gdy pozwolą na to

Finlandia:
EU/Schengen: wyjazdy nie są
rekomendowane (brak
kwarantanny po powrocie z
Islandii)
Poza EU/Schengen: wyjazdy
nie są rekomendowane (brak
kwarantanny po powrocie z
Tajlandii, Singapuru, Nowej
Zelandii, Korei Południowej i
Australii)

13

Słowacja

Obywatele polscy wjeżdżający
do Republiki Słowackiej
podlegają bezwzględnej
kwarantannie w warunkach
domowych lub państwowych
ośrodkach izolacji na okres 14
dni, po uprzedniej
obowiązkowej rejestracji na
dedykowanej stronie
internetowej: http://korona.

Finlandia:
Przedstawiono plan
luzowania restrykcji z
podziałem na miesiące i
odpowiednie ich kategorie.
Odnośnie podróży
turystycznych zakłada się
możliwość przemieszczania
się po Europie od czerwca
2021 a poza UE od sierpnia
2021. Rząd rozważa także
wykorzystanie paszportów
szczepionkowych do
lepszej ochrony swoich
obywateli.
Stan wyjątkowy jest
przedłużony do 28.05.21
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Finlandia:
Sytuacja branży nie uległa
dużym zmianom dokonywane rezerwacje
wyjazdów turystycznych
dotyczą raczej odległych
terminów. Spodziewane są
spontaniczne decyzje po
zniesieniu rekomendacji o
unikaniu niepotrzebnych
podróży.

Pierwsze poważne
złagodzenie restrykcji
obowiązujących w kraju rząd
wprowadził od 20.04.
zezwalając, w ścisłym reżimie
sanitarnym, na otwarcie
sklepów, hoteli i innych
obiektów noclegowych.
Otwarte zostały szkoły.

rekomendacje rządu. Zainteresowanie
podróżami głównie po krajach basenu
Morza Śródziemnego latem 2021 oraz
wyjazdami międzykontynentalnymi w
2022 i 2023 jest nieco bardziej
dynamiczne niż w krajach sąsiednich
Finlandia:
Trendy odnośnie rezerwacji wyjazdów
turystycznych zbliżone do tych w
Norwegii i Szwecji.
Finnair wymaga od pasażerów
wsiadających na pokład samolotów
negatywnego testu na COVID-19 a od
11 maja 2021 będzie akceptować
dowód otrzymania pierwszej dawki
szczepionki. Dotyczy to szczepionek
zaakceptowanych przez WHO lub EUM

Ze względu na brak możliwości
przemieszczania się, zamknięte
przejścia graniczne, preferowane są
wyjazdy krajowe. Kampanie
promocyjne głównie odbywają się
online.

gov.sk/ehranica. Z
obowiązkowej kwarantanny
zwolnieni są m.in. kierowcy
transportu towarowego,
służby zdrowia, zakładów
pogrzebowych i autobusów,
piloci i załogi statków
powietrznych oraz maszyniści
i obsługa transportu
kolejowego. Z obowiązku
odbywania kwarantanny po
przekroczeniu granicy polskosłowackiej oraz posiadania
negatywnego wyniku testu na
SARS-CoV-2 zwolnione są
również osoby zaszczepione
przeciwko COVID-19, którym
wystawiono zaświadczenie o
wykonaniu szczepienia
ochronnego szczepionką,
która została dopuszczona do
obrotu w Unii Europejskiej
oraz osoby, które zakończyły
izolację w warunkach
domowych, izolację albo
hospitalizację z powodu
zakażenia wirusem SARS-CoV2, nie później niż 6 miesięcy
przed dniem przekroczenia

Od 26.04 mogą działać
ogródki restauracyjne i centa
fitness (do 6 os).
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granicy Rzeczypospolitej
Polskiej,

14

USA i Kanada

Prowadzone są wzmożone
kontrole przestrzegania
obowiązujących ograniczeń w
swobodnym przemieszczaniu
się po terytorium Słowacji, a
w rejonach przygranicznych
kontrole przestrzegania zasad
wjazdu zza granicy. W związku
z tym zamknięto dla ruchu
osobowego i towarowego
następujące polsko-słowackie
przejścia graniczne:
Radoszyce-Palota; OżennaNižná Polianka; MuszynkaKurov; Leluchów-Čirč;
Szczawnica-Lesnica; NiedzicaLysá nad Dunajcom; Łysa
Polana-Tatranská Javorina;
Chochołów-Suchá
Hora; WiniarczykówkaBobrov; Ujsoły-Novot;
USA
Obowiązuje stan
dotychczasowy: podróże
turystyczne pomiędzy Polską a
USA zasadniczo nie są
możliwe. Amerykanie nie
mogą obecnie wjechać do

USA
Mimo zapowiedzi
medialnych o możliwym
otwarciu amerykańskich
granic dla podróżnych ze
strefy Schengen w połowie
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USA
W USA branża w większości
funkcjonuje - hotele,
restauracje i atrakcje są
otwarte, samoloty kursują
zgodnie z rozkładem, z
zachowaniem stanowych

Obecnie zarówno w USA, jak i Kanadzie
turyści koncentrują się na wypoczynku
w ramach własnych krajów. Zwłaszcza
w USA, gdzie branża turystyczna jest
otwarta, a sam kraj oferuje wiele
różnorodnych atrakcji i stref
klimatycznych.

Polski, podobnie jak osoby
przebywające przez ostatnie
14 dni na terenie strefy
Schengen nie mogą wjechać
na teren USA.
Do Polski mogą wjechać
posiadacze polskich
paszportów, dyplomaci,
ewentualnie osoby
mieszczące się w wyjątkach
opisanych na stronie Straży
Granicznej. Te osoby po
przylocie obowiązuje test na
obecność koronawirusa lub
kwarantanna (kwarantanna
obowiązuje również w
wypadku pozytywnego testu).
Test wykonany w USA nie
zwalnia z obowiązku testu w
Polsce. Zaświadczenie o
szczepieniu może zwalniać z
tego obowiązku, jednak
decyzja należy do służby
granicznej na lotnisku.
Kanada
Stan jak w ubiegłych
miesiącach: Kanadyjczycy
mogą wjechać na teren Polski,
obowiązuje ich jednak test na
obecność koronawirusa lub

maja na razie brak takich
potwierdzonych informacji.
Przeciwnie, władze
amerykańskie
zaktualizowały ostatnio
listę rekomendacji
dotyczących podróży
zagranicznych. 80% krajów
na świecie jest objętych
zaleceniem "nie
podróżować". Polska
znalazła się na poziomie
Level 4 (wcześniej Level 3)
jako kraj bardzo dużego
ryzyka.
Kanada
Kanada jest obecnie objęta
lockdownem, w dalszym
ciągu zamknięta pozostaje
granica między USA a
Kanadą.
Na dziś brak oficjalnych
informacji na temat
luzowania obostrzeń w
zakresie podróży
międzynarodowych.
Paszport szczepień na razie
jest dyskutowany tylko
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ograniczeń co do obłożenia.
Kierownictwo obiektów i
atrakcji turystycznych
indywidualnie podejmuje
decyzje na temat ich
otwarcia. Niektóre miejsca
dokonały optymalizacji
kosztów i skróciły
godziny/dni otwarcia.
Kanada
Obecnie Kanada pozostaje
objęta lockdownem, hotele,
restauracje i atrakcje
turystyczne są zamknięte dla
turystów do odwołania.

Amerykanie i Kanadyjczycy stosują się
do oficjalnych zaleceń dot.
podróżowania. W ostatnim czasie
ważną zmianą było umieszczenie na
liście krajów odradzanych Meksyku, do
którego Amerykanie chętnie jeździli bez
większych utrudnień.
Amerykanie i Kanadyjczycy raczej nie
planują wyjazdów do Europy w
najbliższe wakacje, choć zapowiedzi o
otwieraniu się Unii Europejskiej na
zaszczepionych Amerykanów zostały
przyjęte z dużym entuzjazmem.
W związku z powagą sytuacji w
Europie pozostałe kraje europejskie
stosują ograniczone i wyważone
działania promocyjne na rynku USA,
ograniczając się do działań w mediach
społecznościowych, działań
edukacyjnych i wizerunkowych.
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Ukraina

kwarantanna. Również po
powrocie do Kanady
obowiązuje kwarantanna
(wiążąca się z dużymi
kosztami zakwaterowania w
specjalnych hotelach) co
zniechęca do podróży.
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

medialnie, brak
potwierdzonych informacji
w tym zakresie.

Obecna nadzwyczajna
sytuacja potrwa oficjalnie
do końca kwietnia.
Oczywiście, jest to kolejne
przedłużenie
obowiązujących od roku
ograniczeń.
Główny lekarz sanitarny
kraju na briefingu 29
kwietnia ogłosił, że rząd nie
planuje dodatkowych
ograniczeń w okresie od 1
maja, kiedy to w
prawosławnym kalendarzu
przypadają święta
Wielkanocne. W jego
ocenie fala zachorowań
weszła w fazę spadkową.
Sytuacja w regionach jest
zróżnicowana, czego
najlepiej dowodzi
statystyka, według której 9
obwodów znajduje się w
strefie czerwonej, 8
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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

Turyści z Ukrainy podróżują tam, gdzie
jest to możliwe. W obecnej sytuacji,
jeżeli abstrahować of tzw. segmentu
VIP, na mapie pozostaje Egipt oraz
Turcja. Dostępne są także wyjazdy do
Albanii, Bułgarii, Serbii, Stanów
Zjednoczonych i Czarnogówy. 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. Rozwój wypadków
ma jednak bardzo dynamiczny
przebieg, wskutek planów ogłoszenia
przez Turcję lockdownu.
Sytuacja w turystyce krajowej
pozostaje skomplikowana. Jak wynika z
najnowszych badań, w turystycznej
„stolicy” Ukrainy, we Lwowie pracę w
turystyce straciło 21% zatrudnionych,

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

regionów w
pomarańczowej, a 7 w
żółtej.
Nie daje na razie zbyt wiele
nadziei na zmiany akcja
szczepień. Ze względu na
utrudnienia w dostępie do
preparatów, jest ona w
zdecydowanie początkowej
fazie. Według stanu na
dzień 29.04. pierwszą
dawką zaszczepiono
629 182 osoby, co stanowi
1,52% populacji, zaś dwie
dawki otrzymało 10 osób.
Jeżeli uznać powszechność
szczepień za niezbędny
element umożliwiający
zniesienie ograniczeń, to
przed Ukrainą jeszcze
daleka droga.

W drodze powrotnej do
kraju obywatele polscy
podlegają standardowym
procedurom wynikającym z
polskiego prawa, zaś
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standardy sanitarne,
dostępność środków higieny,
dezynfekcji, w niektórych
wypadkach ograniczenie
miejsc do 50% dostępnych.
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

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.
W ostatnich dniach ruszyła duża i
zauważalna kampania promująca
turystykę krajową. Poza Internetem,
wiele stacji radiowych prowadzi cykle
audycji popularyzujących największe
atrakcje turystyczne Ukrainy, widoczne
są także spoty reklamowe w stacjach
telewizyjnych.
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Węgry

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.
Wciąż obowiązuje
ograniczenie dot.
podróżowania w celach

się jedynie otwierania
restauracji w godzinach od
11 do 6, co oznacza w
praktyce, że mogą one
wydawać wyłącznie
śniadania dla gości.

Na Węgrzech
zaszczepionych jest już 3,5
miliona osób (1 lub 2
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Z końcem kwietnia branża
turystyczna będzie
stopniowo rozmrażana.

Osoby zaszczepione mają wydany
certyfikat bezpieczeństwa, w związku z
tym będą mogły korzystać z

17

Wielka
Brytania

turystycznych pomiędzy
Polską a Węgrami. Odbywać
mogą się jedynie podróże o
charakterze służbowym, przy
czym trzeba zgłosić je przez
odpowiedni formularz policji
węgierskiej oraz posiadać przy
sobie dokument
potwierdzający celowość
podróży.

dawkami) w związku z tym
od końca kwietnia
zapowiedziane jest
luzowanie obostrzeń.
Hotele, restauracje,
uzdrowiska i muzea będą
otwarte dla zaszczepionych
osób. Godzina policyjna
będzie zaczynać się godzinę
później, tj. o 23:00. Po
osiągnięciu kolejnego
progu szczepień (4
milionów) planowane jest
udostępnienie dla
zaszczepionych instytucji
kultury, obiektów
sportowych, uczestnictwa
w wydarzeniach
kulturalnych oraz
atrakcjach turystycznych.

Na dzień 28 kwietnia
obywatele brytyjscy nie mogą
podróżować zagranicę w
celach wypoczynkowych.
Restrykcje te są związane z
trwającym nadal lockdownem
w Wielkiej Brytanii.

Według tzw. mapy
wychodzenia z lockdownu,
restrykcje związane z
podróżowaniem
międzynarodowym zostaną
złagodzone w dniu 17
maja, kiedy to
podróżowanie w celach
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Premier Orban planuje, aby
Węgry z pozostałych krajów
UE najszybciej wróciły do
normalności. Branża szykuje
się na ponowne wznowienie
działalności. Krajowa Rada
ds. Konkurencyjności
przedstawiła rządowi
konkretne propozycje
pomocy w ożywieniu
turystyki i hotelarstwa.
Wśród propozycji
przedstawionych przez
Ministra Finansów
Mihály'ego Vargę znajdują
się m.in. przedłużenie
zwolnienia ze składki na
rozwój turystyki oraz
przedłużenie zwolnienia z
podatku od składek na
ubezpieczenia społeczne od
świadczeń z karty SZÉP
(węgierski bon turystyczny).
W obecnej chwili sektor
turystyczny oraz hotelowy
jest zamknięty. Sektor
restauracyjny może działać
tylko w oparciu o ogródki
zewnętrzne. Nie ma
możliwości obsługiwania

uwalnianych atrakcji i usług. Z
nieoficjalnych informacji wynika, że
turyści chętnie już wcześniej
dokonywali rezerwacji noclegów,
szczególnie na okres majowy (często
pod pretekstem odbycia podróży
służbowej). Póki co granice kraju
pozostają wciąż zamknięte, więc
spodziewany jest przede wszystkim
wzmożony ruch w turystyce krajowej
(która również przed pandemią
stanowiła większą część rynku ogółem).

Z uwagi na brak jasnych wytycznych
związanych z listą krajów, do których
będzie można podróżować bez
odbywania obowiązkowej
kwarantanny, jak również bardzo
wysokich kosztów związanych z
wykupem obowiązkowych testów
COVID 19 (zakup zestawu na wylot i
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Włochy

26 kwietnia wszedł w życie
nowy dekret włoskiego rządu,
Dekret nr 52 z 22 kwietnia
2021 r. ustalający stopniowe

wypoczynkowych będzie
możliwe. Jednocześnie
zostanie ogłoszony system
klasyfikacji krajów według
kolorów zielony,
pomarańczowy oraz
czerwony, który to będzie
precyzował na jakich
zasadach podróże między
tymi krajami, a Wielką
Brytanią będą możliwe.
Przylot z krajów z tzw.
zielonej listy nie będzie
wymagał kwarantanny
(prawdopodobnie będzie
na niej tylko 8 krajów),
powrót z listy
pomarańczowej będzie
oznaczał testy 2 i 8 oraz 10
dniową kwarantannę,
powrót z krajów z
czerwonej listy będzie
jednoznaczny z
obowiązkiem odbycia
kwarantanny w
wyznaczonym hotelu na
koszt własny.
Przedłużono stan
wyjątkowy do. 31 lipca
2021.
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klientów we wnętrz
restauracji.
Temat wprowadzenia
certyfikatu/paszportu
podróży jest dyskutowany w
WB, ale na chwilę obecną nie
ma żadnych ustaleń. Bardziej
konkretne nformacje mogą
się pojawić przed 17 maja,
kiedy będą ogłoszone zasady
podróżowania zagranicę.

Ministerstwo Turystyki
ogłosiło, że zostanie
przedłużony Bon
Turystyczny do czerwca

zestawu po przylocie to koszt ok. 400
GBP) , widzimy wyraźny wzrost w
bookingach krajowych. Trendy
wyjazdów zagranicznych będą
odzwierciedleniem restrykcji
związanych ze strefami :zielonapomarańczowa- czerwona) , czyli kraje
z listy zielonej będą prawdopodobnie
destynacjami, do których Brytyjczycy
będą jeździć w pierwszej kolejności.

Według statystyk Airbnb, na chwilę
obecną, także w tym roku większość
Włochów planuje wakacje w kraju,
przede wszystkim szukając noclegu w

znoszenie obostrzeń i
Planowane są zniesienia
odmrażanie gospodarki. Pełen obostrzeń:
tekst:
• od 15.05 w żółtej
https://www.gazzettaufficiale.
strefie otwierają się
it/eli/id/2021/04/22/21G0006
baseny otwarte, od
4/sg
1.06 siłownie
• od 15.05 centra
Do 30 kwietnia obowiązują
handlowe otwarte są
restrykcje dotyczące
także w weekendy
podróżowania do krajów z
• od 1 czerwca będzie
listy C, do której należy
można uczestniczyć w
Polska, czyli można
eventach sportowych,
podróżować bez podawania
pod warunkiem
przyczyny tzw. wyższej
zapełnienia widowni w
konieczności do Polski.
max 25% i zachowując
Włochy zezwalają zatem na
limit 1000 widzów na
podróże do Polski, także w
świeżym powietrzu,
celach turystycznych, ale
500 w zamkniętych
powrót związany jest z
pomieszczeniach
obowiązkiem poddania się
• od 1 czerwca będzie
testowi na koronawirusa w
można spożywać
czasie max 48 h przed
posiłki w restauracjach
wjazdem do Polski oraz
i barach (wewnątrz)
poddać się 5-cio dniowej
• targi, kongresy,
kwarantannie, zakończonej
konferencje będą
ponownym testem na Covidmogły ruszyć od 1 lipca
19.
• 1 lipca zostaną też
otwarte uzdrowiska i
Wyjechać z kraju można
acquaparki.
nawet w tzw. strefach
czerwonych i
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2022 roku. Nowością w
2021 roku będzie jego
większa “elastyczność”:
będzie możliwość
przekazania bonusu do
biura podróży (co ułatwi
korzystanie z bonu dla
osób mających problemy
z użytkowaniem
systemów cyfrowych) i
możliwość jego
wydatkowania w ratach,
a nie na jedną podróż, w
różnych strukturach
przyjmujących i w
różnych przedziałach
czasowych. Takie
elastyczne podejście ma
służyć zachęceniu i
ułatwieniu korzystania z
bonusu – dotychczas, z
2,6 mld euro na niego
przeznaczonych,
wydatkowano tylko 820
mln euro.
•

kwaterach prywatnych lub domach,
które widziane są jako bezpieczniejsze
niż hotele.
Dużo mówi się o pomyśle stworzenia
miejsc Covid-free, przede wszystkim na
wyspach, jak np. Lampedusa, Sycylia,
Sardynia, gdzie proponuje się masowe
zaszczepienie wszystkich mieszkańców,
by stworzyć warunki dla bezpiecznego i
poszukiwanego kierunku na wakacje.
Niektórzy gubernatorzy regionów
protestują przeciwko takiemu
rozwiązaniu, które negatywnie
wpłynęłoby na turystykę w innych
częściach Włoch.

Według badania EY Future Travel
Behaviours, Włosi poszukują w
planowaniu podróży przede wszystkim
możliwości otrzymania zwrotu
pieniędzy w przypadku odwołania,
opóźnień czy innych problemów (67%),
chcą mieć elastyczną ofertę, która
pozwala na zmiany dat (61%). Aż 67%
respondentów zdeklarowało, że ważny
jest dla nich aspekt turystyki
Od 26 kwietnia w żółtej
zrównoważonej, ekologii. Także inne
strefie będzie można
spożywać posiłki także w badanie, przeprowadzone przez Istituto
porze kolacji, ale tylko na Piepoli, potwierdza ten trend – aż 75%
świeżym powietrzu, max respondentów jest zainteresowanych

pomarańczowych, gdzie
można się przemieszczać poza
swoje miasto zamieszkania w
celu udania się na lotnisko.
Konieczny jest dokument
autocertyfikatu
poświadczającego powód
przemieszczania.
Nowe ustalenia wprowadzają
znaczące zmiany oraz
przywraca niektóre
wcześniejsze zasady. Z
ważniejszych ustaleń:
• Włochy powróciły m.in.
do czterech stref
kolorystycznych
zagrożenia
epidemiologicznego
(biała, żółta,
pomarańczowa,
czerwona), z tym, że teraz
jest możliwe swobodne
podróżowanie między
regionami białymi i
żółtymi. De facto, stan na
28.04 jest taki, że tylko 5
regionów (Apulia,
Kalabria, Basilicata, Valle
D’Aosta, Sycylia) są
pomarańczowe, jeden
(Sardynia) jest czerwony,

Rząd planuje stopniowe
znoszenie obostrzeń w
zależności od sytuacji
epidemiologicznej.
Możliwe jest przesunięcie
godziny policyjnej do
północy. W wakacje
planuje się, podobnie jak w
zeszłym roku, poluzowanie
obostrzeń, z zachowaniem
podstawowych obostrzeń i
zasad oraz kontroli
policyjnych. Możliwe, że
obowiązek noszenia
maseczki na świeżym
powietrzu będzie zniesiony
w lipcu.

•

•

•

•
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4 osoby przy stoliku,
chyba, że to osoby
mieszkające wspólnie.
W związku z
poluzowaniem restrykcji
dot. przemieszczania,
hotele, b&b i inne
struktury będą
regularnie otwarte, z
zachowaniem zasad
ostrożności
Można spożywać obiady
i kolacje w restauracjach
hotelowych bez limitów,
ale tylko będąc klientem
hotelu
Na lotniskach punkty
gastronomiczne mogą
być otwarte także po
18:00
W żółtej strefie muzea,
kina i teatry otwarte,
także kluby, sale
koncertowe – z
obowiązkiem
wcześniejszej rezerwacji
online i max 50% miejsc
siedzących zajętych lub
500 widzów w
zamkniętych

tematami ekologii i turystyki
zrównoważonej.
Yescapa natomiast opublikowało
badanie, według którego camper jest
najbardziej poszukiwanym środkiem
lokomocji i sposobem na spędzenie
wakacji 2021.

•
•

reszta Włoch jest żółta,
czyli można już
stosunkowo swobodnie
przemieszczać się w
obrębie Włoch.
Potwierdzono godzinę
policyjną od 22 do 5 rano.
Ponadto, ten sam dekret
wprowadza tzw. „Zielony
certyfikat” (wł.
Certificazione verde, także
„green pass”), czyli
wstępną wersję paszportu
podróży, który potwierdza
przebyte szczepienie
przeciwko
koronawirusowi, status
ozdrowieńca (w obu
powyższych przypadkach
certyfikat ma ważność 6
miesięcy) lub fakt
posiadania negatywnego
wyniku testu na obecność
koronawirusa z
maksymalnie ostatnich 48
h. Posiadanie tego
certyfikatu uprawnia do
podróżowania także do
czerwonej i
pomarańczowej strefy,
także w celach

pomieszczeniach, 1000
na otwartej przestrzeni
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turystycznych. Certyfikat
ma być ważny także na
podróże do UE.

44

