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Къде можете да отидете на почивка? Списък на
държавите, които вдигат ограниченията за пътуване
(COVID-19)

От средата на май 2020 г. все повече страни решават да премахнат ограниченията за
пътуване. Размразяването на туризма със сигурност е добра новина за всички, които
планират ваканция и пътуване в чужбина. Ето защо подготвихме списък с държавите,
които вече са премахнали или предстои да премахнат ограниченията за пътуване с цел
туризъм. По-долу можете да намерите информацията, която сме събрали и която със
сигурност ще бъде полезна при планиране на Вашите пътувания. 

Кои страни могат да бъдат посетени?

Вдигането на ограниченията се отнасят до разрешаване на туристи да влизат и излизат в
определена държава с цел туризъм. Тази статия се актуализира постоянно въз основа на
официалната информация, предоставена от сайтовете на местните власти. 

Внимание! Някой държави, които не са изброени по-долу, допускат влизането на тяхна
територия, разрешават влизането на територията на страната, но само за тези, които
живеят там, за бизнес или научни цели. Тези страни (напр. Финландия) не позволяват на
хората, които идват само за туризъм, да влязат на територията на страната. 

Списък на страните, които официално са потвърдили отварянето на границите за
туристи и премахването на задължителната карантина. 

Преди да планирате Вашето пътуване, препоръчваме внимателно да проверите
информацията на сайтовете на местните власти в страната, която планирате да
посетите.

Държава Сваляне на ограниченията за
туристи

Допълнителна информация

Австрия От 15 юни отваря границите с
Чехия, Лихтенщайн, Германия,
Словакия, Швейцария и Унгария.

-

Аруба От 11 юли границите са отворени
за чужденци

-

Бахамите От 1 юли границите са отворени
за чужденци

-

Бермуда От 1 юли границите са отворени
за чужденци

-
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България От 22 май границите са отворени
за граждани на държави от ЕС и
Шенген.

-

Великобритания От 10 юли карантината не е
задължителна за граждани на
определени страни.

-

Германия От 15 юни отваря границите за
граждани на страни от ЕС,
Великобритания, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и
Швейцария.

-

Гренада От 1 август отваря границите за
чужденци.

 

Грузия От 31 юни границите са отворени
за чужденци.

 

Гърция Пътувания в страната са без
ограничения. От 15 юни
премахват ограниченията за
пътувания в чужбина.
Международните полети се
възобновяват от 1 юли.

Възобновяват се директните връзки с
Великобритания от 1 юни.

Дания От 15 юни отваря границите за
туристи от Германия, Норвегия,
Исландия и Скандинавия.

-

Доминикана От 1 юли границите са отворени
за чуждестранни туристи 

-

Египет От 1 юли границите са отворени
за чуждестранни туристи 

Списък на страните ще бъде обявен скоро.

Естония От 15 юни отваря границите с
Литва и Латвия.

-

Индонезия От 11 септември остров Бали ще
бъде отворен за чужденци.
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Исландия Границите ще бъдат отверени на
15 юни.

-

Испания От 21 юни границите са отворени
за страни от ЕС, Шенген, Андора,
Монако, Ватикана и Сан Марино.
Изключение правят гражданите
на Португалия (за тях границите
ще отворят на 1 юли).

-

Италия От 3 юни отваря границите с
страните членки на ЕС, Монако и
Швейцария.

-

Йордания В началото на август границите
ще бъдат отворени за чужденци.

Списъкът на страните ще бъдя обявен
скоро.

Кения От 1 август отваря границите за
чужденци.

-

Кипър От 9 юни отваря границите за 19
страни от Европа. От 20 юни
отваря границите за граждани от
още 13 страни.

Във втората фаза - 20 юни, границите на
Кипър ще бъдат отворени за граждани
на Гърция, Малта, България, Норвегия,
Австрия, Финландия, Словения, Унгария,
Дания, Израел, Германия, Словакия и
Литва - без нужда от сертификат за
отрицателен тест за COVID-19. Поляци,
чехи, естонци, швейцарци, румънци и
хървати няма да бъдат освободени от това
задължение.

Коста Рика От 1 август отваря границите си
за граждани от страни с нисък
риск опасност.

Списъкът на страните предстои да бъде
обявен.

Латвия От 15 юни отваря границите с
Литва и Естония.

-

Литва От 1 юни отваря границите за 27
държави, включително 24 без
карантина.

В момента списъкът включва Германия,
Полша, Франция, Италия, Финландия,
Норвегия, Дания, Австрия, България,
Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция,
Унгария, Исландия, Латвия, Лихтенщайн,
Люксембург, Холандия, Румъния, Словакия
, Словения и Швейцария.
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Малдиви От 1 юли границите са отворени
за чужденци.

-

Малта От 1 юли границите за отворени
за граждани на Австрия,
Хърватия, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Исландия,
Ирландия, Латвия Литва,
Люксембург, Норвегия, Словакия,
Испания и Швейцария.

С изключение на някои части на Франция
(Île-de-France), Италия (Емилия-Романя,
Ломбардия, Пиемонт) и Испания (Мадрид,
Каталония, Кастилия-Ла Манча, Кастилия и
Леон).

Норвегия От 15 юли границите ще отворят
за граждани на европейски
държави, признати за безопасни
от властите в Норвегия.

-

Обединени
арабски
емирства

От 7 юли Дубай отваря за
чужденци. Границите на другите
емирства остават затворени.

Задължително е представянето на
сертификат за отрицателен тест за COVID-
19. Тестът трябва да бъде направен не по-
късно от 96 часа преди полета. За
чужденците е задължително да носят
специални гривни, които ще позволят
определянето на тяхното местоположение.

Полша Вътрешните полети са
възстановени от 1 юни, а
международните са разрешени
от 16 юни. От 13 юни границите
са отворени за граждани на
страни от ЕС.

-

Португалия От 1 юли туристическите региони
(включително Мадейра и Порто
Санто) са отворени за
чуждестранни туристи.

-

Пуерто Рико От 15 юли границите са отворени
за чужденци.

Задължително е представянето на
сертификат за отрицателен тест за COVID-
19.

Румъния От 7 юли границите са отворени
за чужденци.

-

Словения От 15 юни отваря границите. -
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Сърбия От 1 юни отваря границите с
България, Гърция и Румъния.

-

Тунис От 27 юни границите са от
отворени за чуждестранни
туристи.

На пътуващите няма да се позволява да
влязат в страната, ако не представят
сертификат за отрицателен тест за COVID-
19.

Турция От 15 юни границите са отворени
за граждани на Албания, беларус,
Италия, Йордания, Мароко,
Судан и ОАЕ.

-

Унгария От 15 юни отваря границите си за
граждани на страни от ЕС.

-

Финландия От 13 юли границите са отворени
за граждани на 18 европейски
страни, както и 11 страни от
други континенти.

-

Франция От 15 юни отваря границите за
граждани на страни от ЕС.

-

Хърватия От 29 май отваря границите с
Австрия, Чехия, Естония,
Германия, Унгария, Латвия,
Литва, Полша, Словакия и
Словения.

-

Черна гора Границите са отворени от 1 юни
за следните страни: Хърватия,
Словения, Австрия, Германия,
Полша, Чехия, Унгария, Албания
и Гърция.

Гражданите на някои от страните в този
списък не се допускат на територията на
страната без представяне на сертификат за
отрицателен тест за COVID-19.

Чехия От 15 юни отваря границите с
Австрия и Германия.

До 25 май Чешките авиолинии ще
възобновят редовните полети между
Прага и Амстердам, Букурещ, Франкфурт,
Киев, Одеса, Париж и Стокхолм. 

Швейцария От 15 юни отваря границите за
граждани на ЕС, Великобритания,
Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия.

-
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Шри Ланка Планират да отворят границите
за чужденци.

Задължително ще бъде представянето на
сертификат за отрицателен тест за COVID-
19.

Ямайка От 15 юни границите са отворени
за чужденци.

Сертификат за отрицателен тест за COVID-
19 не е задължителен, но властите
проверяват здравето на всеки турист при
влизане в страната.

 

А самите полетите?

Авиокомпаниите вземат решения за възстановяване на полетите въз основа на
информацията, предоставена от местните власти и търсенето на полети. Докато планирате
пътуването си до някоя от споменатите по-горе страни, проверете дали полетите са
възстановени по предпочитания от Вас маршрут.  

Популярни авиокомпании, които възобновяват своите полети

Авиокомпания Дата на стартиране Допълнителна информация

Ryanair
Планират подновяване на
полетите от 1 юли.

Първи етап: 40% от лятното си разписание.

Wizz Air Стартират от май. -

easyJet Стартират от 15 юни.
Първи етап: само вътрешни полети във
Великобритания.

Lufthansa Стартират от 1 юни. Първи етап: 106 маршрута.

Много други авиокомпании също стартираха своите полети. Ако искате да проверите налични
маршрути, използвайте търсачката за полети на eSky.

Ако искате да проверите дали има полети по избрания от Вас маршрут, проверете нашата
търсачка за полети.

 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

http://www.esky.bg/samoletni-bileti
https://www.esky.bg/samoletni-bileti

