V zadnjem času se je pojavilo na internetu kar nekaj dokumentov, ki napovedujejo (vladno)
odpiranje italijanskih meja za turistične prehode za konec leta ali celo za 31 marec 2021. Te
novice je sama italijanska vlada že večkrat demantirala kot “fake news”. Italija še nima
časovnice glede odpiranja meja za turizem – zagotovo pa navedeni datumi niso v vladnem
načrtu. Pritisk – predvsem turističnega – gospdarstva je ravno nasproten, želijo si čim
hitrejšega odprtja.
Prelomni datum – tudi glede vprašanja odpiranja meja – bo 4.maj, ko Italijani sproščajo
odpiranje številnih gospodarskih dejavnosti, kar praktično pomeni, da se počasi vračajo v
življenje. Od dinamike širjenja virusa, kot posledica tega ukrepa, so odvisni nadaljni ukrepi
italijanske vlade. Odprtje meja ne bo med prvimi, ki bodo sledili, zagotovo pa se bo o tem – v
kolikor se zadeve ne bodo poslabšale – odločalo v bližnji prihodnosti.
--Spodaj pošiljam še izsledke zelo zanimve raziskave – iz katere lahko razberemo tudi
koristne napotke, kaj lahko v slovenskem turizmu še letos pričakujemo od italijanskega
gosta.
Raziskava Doxa (https://www.helpconsumatori.it/viaggi/vacanze-e-covid-19-per-setteitaliani-su-dieci-sara-unestate-a-casa/) – izvedena med 3. In 7. aprilom 2020 na vzorcu
1000 vprašanih, je dala nekaj zelo pomembnih odgovorov na načrte italijanskih gostov.
70 odstotkov Italijanov napoveduje, da se letos ne bodo odpravili na poletne počitnice.
Razlogov je več:
- strah pred nevarnostjo okužbe,
- ker menijo, da bo gibanje še vedno omejeno, ali pa
- zaradi pomankanja finančnih sredstev.
V Italiji je še vedno veliko negotovosti, kdaj bo prišlo do večje sprostitve gibanja. Premike na
tem področju lahko pričakujemo po prvomajskih praznikih, a še vedno ni jasno v kakšnem
obsegu.
Ni pa to edina težava, s katero se srečujejo Italijani, saj je kriza velikemu delu že močno
najedla prihranke. K temu gre prištetki še nejasnosti povezane z datumi odprtja šol – in ni
težko razumeti, zakaj Italijani v tem trenutku ne morejo imeti jasnih predstav, kdaj bodo
spet - če bodo lahko – potovali.
Počitnice na morju ostajajo velika neznanka, saj se stroka in oblasti še niso izjasnile, ali
bodo dostop na plaže sploh dovolile.
Anketa je pokazala, da se 70 odstotkov Italijanov namerava poletnim počitnicam
popolnoma odpovedati. 32 odstotkov iz strahu pred okužbami, 25 odstotkov, ker ne
verjamejo, da bo prišlo do dovolšnje sprostitve gibanja in 13 odstotkov zaradi drastičnega
poslabšanja ekonomskega položaja.
53 odstotkov tistih, ki so že imeli rezervacij, jih je preklicalo, 9 odstotkov namerava to
storiti v kratkem, 16 odstotkov pa pravi, da so se odločili za reprogramiranje in prestavitev
na kasnejši termin. Dve tretjini odpovedanih pošitnic in potovanj sta se nanašali na Italijo,
tretjina pa na potovanja izven meja.

Od 30 odstotkov (ta odstotek sploh ni tako nizek! – navadno je med 50 in 60 odstotki), ki na
poletne počitnice računa, jih 12 ostotkov pričakuje, da bodo počitnice preživeli kot
običajno.
Kar 18 ostotkov le-teh pa načrtuje preživljanje počitnic v bližnjih destinacijah. Slovenija bi
morala nagovarjati to kategorijo gostov – tistih iz bližnjih italijanskih regij –, saj jim lahko
ponudi zelo privlačne turistične produkte za čas po korona krizi (posebej v navezavi s
preživljanjem počitnic v naravi in na svežem zraku).
Med Italijani, ki računajo na poletne počitnice, skoraj brez izjeme načrtujejo za ne prej kot
drugo polovico junija, ter za mesece julij in avgust.
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