Românii, doar cu gândul la vacanță. Speriați de virus, concediile
au fost reprogramate
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În vreme de pandemie, românii au rămas cu gândul la vacanțele pe care le-ar fi putut
avea până la sfârșitul anului.

Mulți români care aveau vacanțele programate au fost nevoiți să renunțe la biletele de avion și
la cazare sau să le reprogrameze. Dacă luna ianuarie a fost “ieftinuarie”, așa cum au descris-o
specialiștii în turism, biletele de avion s-au vândut ca pâinea caldă. Ceea ce n-au putut românii
să prevadă, a fost pandemia de coronavirus și starea de urgență care a fost impusă de
autorități.
Ionuț, un tânăr din Corabia, județul Olt a trebuit să-și anuleze luna de miere din Barcelona, din
cauza virusului COVID-19. Tinerii însurăței au reprogramat vacanța pentru anul viitor.
“Am cumpărat biletele de avion și am programat acest concediu în urmă cu câteva luni.
Nu aveam de unde să știm că vom sta atâta timp in case și că aproape tot se va anula din
cauza coronavirusului. Am reprogramat pentru anul viitor”, ne-a spus tânărul oltean.
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Deși și-au primit banii înapoi, tinerii proaspăt căsătoriți au rămas cu un gust amar pentru că
așteptau vacanța în Barcelona de luni bune. Ca in cazul lor sunt și alți români, pasionați de
călătorii, care vor spune “pas” anul acesta.
Totodată, ordonanța militară nr.9, a prelungit suspendarea zborurilor, spre și dinspre
următoarele țări: Italia- 3 mai 2020, Germania - până pe 5 mai 2020, Franța - până pe 5 mai
2020, Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran - până 2 mai 2020. De
altfel, reprezentanții companiilor aeriene, țin să reamintească românilor că zborurile spre și
dinspre Spania sunt anulate până pe 28 aprilie.
Va trece mult timp până când românii vor prinde curaj să călătorească. Experții în turism spun
că primele excursii se vor face, cu siguranță, pe plan național, urmând și țările din vecinătatea
României.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

