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Η επιστροφή του τουρισμού στον κλάδο της κρουαζιέρας στην Ισπανία 

Την 29η Μαΐου τ.έ., το Υπουργείο Μεταφορών, Μετακινήσεων και Αστικού Θεματολογίου της 

Ισπανίας, ανακοίνωσε ότι, από τις 7 Ιουνίου, αίρεται το μέτρο της απαγόρευσης των 

κρουαζιερόπλοιων στη χώρα, προκειμένου να ξεκινήσουν, το δυνατόν ταχύτερο, οι κρουαζιέρες 

στην Ισπανία. Το 2019, ο συγκεκριμένος κλάδος είχε συνεισφέρει περί τα 2,8 δις ευρώ στο ΑΕΠ 

της χώρας, ενώ απασχολούσε περί τους 40.000 εργαζόμενους.  

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που προσόρμισε στην ηπειρωτική χώρα ήταν το Mein Schiff 2 της 

TUI Cruises, καθώς την 15η τ.μ. σταμάτησε στο λιμάνι της Μάλαγα. Αποτέλεσε το πρώτο από 

τα πολλά κρουαζιερόπλοια, που θα κάνουν στάση σε ισπανικούς λιμένες, στα ταξίδια τους στη 

Μεσόγειο. Το επόμενο προγραμματισμένο είναι το Costa Cruceros, που ανήκει στον αμερικάνικο 

κολοσσό Carnival, αφού πρόσφατα ανακοίνωσαν νέα διαδρομή που περιλαμβάνει, πέραν της 

Ισπανίας, τη Γαλλία και την Ιταλία στις 5 Ιουλίου. Το ταξίδι θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί στη 

Βαρκελώνη, ενώ σε Ισπανικός έδαφος θα σταματήσει και στην Πάλμα των Βαλεαρίδων Νήσων. 

Η Carnival επισκέπτεται ισπανικό έδαφος και με δύο ακόμα κρουαζιερόπλοια, το Costa Firenze 

και το Costa Diadema. Το πρώτο θα περιλαμβάνει επταήμερες διαδρομές με προορισμό την 

Ιταλία, ενώ στην Ισπανία θα σταματάει στη Βαρκελώνη. Το δεύτερο θα κάνει ταξίδια δύο 

εβδομάδων με προορισμό την Τουρκία και στην Ισπανία θα επισκέπτεται τις Βαρκελώνη, 

Μάλαγα και Κάντιθ, ενώ στάση θα κάνει και στο Γιβραλτάρ.  

Πέραν του αμερικάνικου κολοσσού, ημερομηνία έναρξης έχει ήδη θέσει και η MSC Cruceros και, 

συγκεκριμένα, την 26η τ.μ., θα ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη κρουαζιερόπλοιο, που θα 

πραγματοποιεί επταήμερες κρουαζιέρες. Από τις 30 Ιουλίου, η ίδια εταιρία έχει προγραμματίσει 

και μία ακόμη γραμμή, η οποία ξεκινά από το λιμάνι της Βαλένθια, με ενδιάμεση στάση στη 

Βαρκελώνη. Πέραν της ελβετικής εταιρίας, η Aida Cruises έχει ανακοινώσει δύο διαδρομές που 

ξεκινούν και καταλήγουν στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα μεταξύ 10 Ιουλίου και 30 Οκτωβρίου, με το 

πρώτο πλοίο να περνά από Κάντιθ, Μάλαγα, Καρταχένα και Βαρκελώνη και το δεύτερο από 

Αλικάντε, Ίμπιζα, Βαλένθια και Βαρκελώνη. Τέλος, η Royal Carribean έχει προγραμματισμένες 

κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, από την 15η Αυγούστου, με το Harmony of the Seas, που θα κάνει 

στάσεις σε Βαρκελώνη και Πάλμα ντε Μαγιόρκα.  

Δεδομένων των συνθηκών, όλες οι εταιρίες εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, 

προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του Covid-19. Συγκεκριμένα, θα ζητείται αρνητικό τεστ 

και καραντίνα από τους επιβάτες των πλοίων αλλά και από το προσωπικό. Όπως δήλωσε ο 

Γενικός Διευθυντής της MSC Cruceros, oι αποβάσεις θα παρακολουθούνται με χρήση 

εξοπλισμού εντοπισμού θέσης και στους τυχόν παραβάτες μπορεί να τους απαγορευτεί η 

είσοδος στο κρουαζιερόπλοιο. 
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