La pensiunile din Clisura Dunării, turiştii au fost aşteptaţi cu
termometre şi măşti
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Primii turiști au ajuns în weekend la pensiunile din Clisura Dunării după două luni de
interdicţii. Proprietarii spațiilor de cazare au pus în camere măşti de protecţie şi le-au
măsurat temperatura oaspeţilor.

Primii turiști au ajuns în acest weekend la pensiunile din Clisura Dunării. Printre ei, și Aurora,
care a profitat de relaxarea restricțiilor și a ieșit din Craiova.
„După 60 de zile de izolare, am simţit nevoia să plec în drumeţie şi ca atare voi pleca la
Mraconia”, a spus Aurora.
Pe drum nu a oprit-o nimeni şi a ajuns la destinaţie în câteva ore. „În sfârşit!... Sunt
bucuroasă că am ajuns în aceste locuri minunate. Superb!”, a spus ea.
Tot la Clisura Dunării a ajuns şi Alexandra. Are 20 de ani şi a plecat tocmai de la Timişoara
pentru a se bucura de libertatea şi frumuseţea locurilor. S-a cazat la o pensiune din Eşelniţa şi a
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fost surprinsă să găsească măşti de protecţie în cameră.
„Chiar mi-a fost dor de peisajele Clisurii, însă aştept cu nerăbdare să mă reîntorc aici fără
aceste restricţii care au mai rămas”, a spus Alexandra Ciobanu.
Până atunci, turiştii trebuie să accepte să li se verifice temperarura şi să poarte măşti de
protecţie în pensiuni. Le-au găsit în cameră împreună cu substanţe dezinfectante şi declaraţii
pe proprie răspundere ce trebuie completate când pleacă în drumeţie. Bonus, vor avea parte de
room-service vrând-nevrând.
„Vor servi masa doar în camere, în recipiente de unică folosinţă”, a spus Florentina
Muchitsc, proprietara unei pensiuni.
Restaurantele şi terasele din Clisura Dunării nu sunt deschise şi nici bărcile nu fac încă plimbări
pe fluviu. Turiştii au fost însă mulţumiţi de aerul curat şi peisaje, aşa că nu au avut de ce să se
plângă.
(sursa: Mediafax)
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