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Unde puteți merge sau zbura în vacanță? Lista țărilor
care au reluat turismul (COVID-19)

Începând cu mijlocul lunii mai 2020, mai multe țări au decis să ridice treptat restricțiile de
călătorie. Relaxarea turismului este cu siguranță informații excelente pentru toată lumea care
plănuiește vacanțe și călătorii în străinătate. Acesta este motivul pentru care v-am pregătit o listă
cu țările care au ridicat deja sau sunt pe cale să ridice restricțiile în călătorii în scop turistic. Mai
jos, puteți găsi informații pe care am reușit să le colectăm și care vor � cu siguranță utile atunci
când plani�căm călătoriile.

Ce țări pot � vizitate? 

Restricțiile de ridicare se referă la permiterea intrării sau ieșirii într-o anumită țară în scopuri de
călătorie. Lista este actualizată constant pe baza anunțurilor o�ciale ale guvernelor.

Atenție! Unele țări, ce nu sunt enumerate mai jos, permit intrarea pe teritoriul lor, dar doar celor
ce locuiesc acolo, în scop de afaceri sau științi�ce. Aceste țări (de exemplu, Finlanda) nu permit să
intre persoanelor ce vin doar în scop turistic.

Lista țărilor care au con�rmat o�cial deschiderea frontierelor pentru turiști și ridicarea carantinei
obligatorii.

Înainte de a vă plani�ca călătoria, vă recomandăm să veri�cați cu atenție anunțurile o�ciale
ale autorităților din țara pe care intenționați să le vizitați.

   Țară    Zboruri Internaționale        Informații suplimentare

Aruba 
Începând cu 11 iulie, granițele sunt
deschise străinilor.

-

Austria

Începând cu 15 iunie, deschide
granițele cu Republica Cehă,
Liechtenstein, Germania, Slovacia,
Elveția și Ungaria.

-

Bahamas
De la 1 iulie, granițele sunt deschise
străinilor.

 

Belgia
Începând cu 15 iunie, granițele sunt
deschise pentru cetățenii țărilor UE și
Marea Britanie.

-

Ultima actualizare: 30.07.2020
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Bermuda
De la 1 iulie, granițele sunt deschise
străinilor

-

Bulgaria
Începând cu 22 mai, granițele sunt
deschise pentru cetățenii țărilor UE și
ai spațiului Schengen.

-

Croația

Din 29 mai, deschideți frontierele cu
Austria, Republica Cehă, Estonia,
Germania, Ungaria, Letonia, Lituania,
Polonia, Slovacia și Slovenia.

-

Cipru

Din 9 iunie, deschide frontiere pentru
19 țări europene. De la 20 iunie,
granițele sunt deschise pentru
cetățenii din alte 13 țări.

În a doua fază - 20 iunie, granițele Ciprului s-au
deschis cetățenilor din Grecia, Malta, Bulgaria,
Norvegia, Austria, Finlanda, Slovenia, Ungaria,
Danemarca, Israel, Germania, Slovacia și
Lituania - fără a � nevoie de un certi�cat de test
COVID-19 negativ. Polonezii, cehii, estonienii,
elvețienii, românii și croații nu vor � eliberați de
această obligație.

Republica
Cehă

Din 15 iunie, deschide granițele cu
Austria și Germania.

Până la 25 mai, Czech Airlines va relua zborurile
programate între Praga și Amsterdam,
București, Frankfurt, Kyiv, Odessa, Paris și
Stockholm.

Denemarca
Începând cu 15 iunie vor � deschise
granițe pentru turiștii din Germania,
Norvegia și Islanda.

-

Republica
Dominicană

De la 1 iulie, deschide frontiere pentru
călătorii străini.

-

Elveția 

Începând cu 15 iunie, se vor deschide
granițe pentru cetățenii țărilor UE,
Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein
și Norvegia.

-

Egipt
De la 1 iulie, deschide frontiere pentru
călătorii străini.

Lista țărilor va � anunțată în curând.

Emiratele
Arabe Unite

Începând cu 7 iulie, Dubai va � deschis
pentru străini. Granițele celorlalte
emirate sunt încă închise. 

Con�rmarea negativă a testului COVID-19 este
obligatorie. Testul trebuie efectuat cu cel puțin
96 de ore înainte de zbor. Străinii trebuie să
poarte benzi speciale care să le permită
autorităților să le urmărească.
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Estonia
Din 15 iunie, deschide frontierele cu
Letonia.

-

Finlanda

Începând cu 13 iulie, granițele
deschise pentru cetățenii din 18 țări
europene și 11 țări de pe alte
continente.

-

Franța
Din 15 iunie, deschide frontiere pentru
cetățenii țărilor UE.

-

Germania

Începând cu 15 iunie, se vor deschide
granițe pentru cetățenii țărilor UE,
Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia și Elveția.

-

Grecia

Călătorii interne fără restricții. Din 15
iunie, au fost ridicate restricțiile
pentru călătoriile în străinătate.
Zborurile internaționale se reiau de la
1 iulie.

Reluarea conexiunilor directe cu Marea Britanie
de la 1 iunie.

Grenada
De la 1 august, deschide frontiere
pentru străini.

-

Italia
De la 3 iunie, deschide frontierele cu
țările UE, Monaco și Elveția.

-

Iordania
De la începutul lunii august, granițele
se deschid pentru străini.

Lista țărilor va � anunțată.

Islanda
Granițele vor � deschise începând cu
15 iunie.

-

Jamaica
Din 15 iunie, granițele sunt deschise
străinilor. 

Con�rmarea negativă a testului COVID-19 nu
este obligatorie, dar autoritățile controlează
starea de sănătate a turiștilor din aeroporturi.

Letonia
Din 15 iunie, deschide frontierele cu
Estonia și Lituania.

-

Lituania
De la 1 iunie, deschide frontiere cu 27
de țări, inclusiv 24 fără carantină.

Lista include în prezent Germania, Polonia,
Franța, Italia, Finlanda, Norvegia, Danemarca,
Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă,
Estonia, Grecia, Ungaria, Islanda, Letonia,
Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, România,
Slovacia , Slovenia și Elveția
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Maldive
De la 1 iulie, granițele sunt deschise
străinilor.

-

Malta

Începând cu 1 iulie, se vor deschide
granițe pentru cetățenii Austriei,
Croației, Ciprului, Republicii Cehe,
Danemarcei, Estoniei, Finlandei,
Franței, Germaniei, Greciei, Islandei,
Irlandei, Letoniei, Lituaniei,
Luxemburgului, Norvegiei, Slovaciei,
Spaniei și Elveției.

Cu excepția unor părți din Franța (Île-de-France),
Italia (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte) și
Spania (Madrid, Catalonia, Castilla-La Mancha,
Castilia și León).

Marea
Britanie

Începând cu 10 iulie, carantina nu este
necesară cetățenilor din anumite țări.

-

Muntenegru

Frontierele s-au deschis de la 1 iunie
pentru următoarele țări: Croația,
Slovenia, Austria, Germania, Polonia,
Republica Cehă, Ungaria, Albania și
Grecia. 

Cetățenilor din unele țări din lista menționată nu
ar putea să li se permită să treacă frontiera fără
con�rmarea negativă a testului COVID-19.

Norvegia

Începând cu 15 iulie, granițele
deschise pentru cetățenii țărilor
europene recunoscute ca �ind sigure
de autoritățile norvegiene.

-

Polonia

Zborurile interne permise începând cu
1 iunie, zborurile internaționale
permise începând cu 16 iunie.
Începând cu 13 iunie, granițele
deschise pentru cetățenii țărilor UE.

-

Portugalia
De la 1 iulie, regiunile turistice
(inclusiv Madeira și Porto Santo) s-au
deschis pentru călătorii străini.

-

Puerto Rico
Din 15 iulie, granițele sunt deschise
străinilor. 

Con�rmarea negativă a testului COVID-19 este
obligatorie.

România
Începând cu 7 iulie, deschide frontiere
pentru străini.

-

Serbia
De la 1 iunie, deschide granițele cu
Bulgaria, Grecia și România.

-

Slovenia Din 15 mai, deschide granițele. -
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Spania

Începând cu 21 iunie, se vor deschide
frontiere pentru țările Schengen, cu
excepția cetățenilor portughezi
(graniță deschisă cu Portugalia de la 1
iulie).

-

Sri Lanka
Plani�că deschiderea frontierelor
pentru străini. 

 Con�rmarea negativă a testului COVID-19 va �
obligatorie.

Tunisia
Începând cu 27 iunie, deschide
frontiere pentru călătorii străini. 

Călătorii nu ar putea avea voie să treacă
frontiera fără con�rmarea negativă a testului
COVID-19.

Turcia

Începând cu 15 iunie, se vor deschide
granițe pentru cetățenii Albania,
Belarus, Italia, Iordania, Maroc, Sudan
și Emiratele Arabe Unite.

-

 

Ce se întâmplă cu conexiunile de zbor?

Companiile aeriene iau decizii cu privire la reluarea conexiunilor de zbor pe cont propriu, pe
baza informațiilor de la autoritățile statului și a cererii de zboruri. În timp ce plani�cați călătoria
în oricare dintre țările menționate anterior, veri�cați dacă conexiunile de zbor sunt
restabilite pe ruta preferată.

 

Liniile aeriene populare ce reiau conexiunile de zbor

Linia aeriană  Data reluării  Informații suplimentare

Ryanair Reluare plani�cată pe 1 iulie. În prima etapă: 40% din zborurile plani�cate de vară.

Wizz Air Reluare din mai -

easyJet Reluare din 15 iunie În prima etapă: numai zboruri interne în Marea Britanie.

Lufthansa Reluare pe 1 iulie. În prima etapă: 106 rute.
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Liniile aeriene populare ce reiau conexiunile de zbor

Linia aeriană  Data reluării  Informații suplimentare

Alte linii aeriene își reiau operațiunile. Dacă doriți să consultați conexiunile disponibile, utilizați Căutarea
zborurilor cu eSky.

 

Dacă doriți să veri�cați dacă există conexiuni pe ruta pe care ați ales-o, consultați căutare zbor.

 

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

http://bizon.esky.pl/flights
https://www.esky.ro/bilete-de-avion
https://www.esky.ro/bilete-de-avion

