ROSYJSCY TURYŚCI PLANUJĄ PODRÓŻE PO
LOCKDOWNIE
Pandemia Covid-19 ma bezprecedensowy wpływ na branżę
turystyczną na całym świecie. Rosja nie jest wyjątkiem od tej reguły.
Dotyczy to zwłaszcza podróży międzynarodowych, które gwałtownie
się zatrzymały. W 2020 roku rosyjscy turyści odbyli tylko 3,7 mln
podróży zagranicznych, czyli o 80 proc. mniej niż w 2019 roku.

Kolejne potwierdzenie pochodzi od rosyjskich linii lotniczych Aeroflot, których liczba pasażerów
międzynarodowych spadła w styczniu o 86 % w porównaniu z rokiem 2020. Mimo to Rosjanie widzą
światełko w tunelu w obliczu kryzysu pandemii.
Turcja, Tajlandia i Europa wśród najchętniej wybieranych Kierunków Podróży
60% rosyjskich turystów oczekuje pełnego wznowienia podróży zagranicznych w 2021 roku. Wśród
najbardziej pożądanych kierunków podróży wymieniają Turcję, Tajlandię, Egipt i Europę. Tak wynika
z ankiety przeprowadzonej przez Yandex.
W ankiecie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Jak wspomniano, Turcja, Tajlandia i Egipt należą do
najbardziej preferowanych kierunków podróży. W Europie rosyjscy podróżnicy najchętniej
odwiedzają Włochy i Hiszpanię.
Ponadto badanie wykazało, że 68% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy
otwarcie granic będzie miało wpływ na ich plany.
Jednocześnie 45% jest gotowych wyjechać za granicę, gdyby sytuacja zdrowotna uległa poprawie.
9% zrobiłoby to nawet wtedy, gdyby ryzyko infekcji pozostało, podczas gdy 20% ankietowanych
stwierdziło, że woli wypoczywać w Rosji i otwarcie granic nie będzie miało na nich żadnego wpływu.
Dominuje Turystyka Krajowa
Uczestnicy badania podali również, że w minionym roku i na początku 2021 roku większość z nich
podróżowała po kraju lub pozostawała w domu. Prawie 40 proc. ankietowanych nie opuszczało
swojego miasta, a 10 proc. wyjeżdżało gdzieś wyłącznie do pracy.
Jeśli chodzi o podróże, to 41% ankietowanych spędziło wakacje w Rosji. 4,3 % podróżowało zarówno
w kraju, jak i za granicą, natomiast tych, którzy wyjeżdżali tylko za granicę, było 4,6%.
Około jedna trzecia rosyjskich turystów (35,5%) uważa, że po otwarciu granic zachowanie turystów
nie zmieni się w żaden sposób. 27% uważa, że ludzie będą bardziej ostrożni, ponieważ wzrost ruchu
turystycznego może spowodować wzrost infekcji. Z kolei 22% ankietowanych spodziewa się wzrostu
turystyki krajowej, a kolejne 12% oczekuje, że ludzie będą częściej podróżować własnym
samochodem.
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