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Κατάργηση των περιορισμών για τον τουριστικό προορισμό των Βαλεαρίδων 

Νήσων από τη Γερμανία 

 

Το κλείσιμο, περιφερειακά των Αυτόνομων Κοινοτήτων, σε συνδυασμό και με άλλους 

περιορισμούς, που έχουν τεθεί σε ισχύ, από τον Ιανουάριο τ.έ., σε όλη τη  Ισπανία, έχουν 

προκαλέσει έντονες αρνητικές συνέπειες στον τομέα του τουρισμού, δύο μήνες μετά. Και ενώ οι 

περισσότεροι ξενοδόχοι φοβούνται τις απώλειες εσόδων και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι 

ανακοινώσεις της γερμανικής Κυβέρνησης ότι θα άρει τους περιορισμούς για ταξίδια από έξι 

Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, έχουν ήδη δώσει μία ανάσα στον τομέα της φιλοξενίας στην 

Ισπανία. 

Οι εν λόγω ανακοινώσεις έχουν ως συνέπεια να μην απαιτείται πλέον αρνητικό μοριακό τεστ 

από άτομα, τα οποία εισέρχονται στη Γερμανία από τις Βαλεαρίδες Νήσους, τη Βαλένθια, την 

Εστρεμαδούρα, τη Ριόχα, την Καστίλλη-Λα Μάντσα και τη Μούρθια, αλλά ούτε και να υπάρχει 

υποχρέωση παραμονής σε καραντίνα δέκα ημερών. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις Βαλεαρίδες 

Νήσους, το 56% των τουριστών, σε ετήσια βάση, προέρχεται από τη Γερμανία ενώ η απόφαση 

έρχεται σε μία περίοδο που αντίστοιχοι προορισμοί είναι κλειστοί ή ισχύουν σε αυτούς διάφοροι 

περιορισμοί. 

Δεδομένου ότι 13,68 εκατομμύρια Γερμανών τουριστών έφτασαν στις Βαλεαρίδες το 2019, το 

ζήτημα κρίθηκε εξαιρετικά σημαντικό. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα του 

κλαδικού τύπου, αντιπροσωπεία της Αυτόνομης Κοινότητας των Νήσων συναντήθηκε αρχικά με 

την οικονομική διοίκηση του οργανισμού TUI και, ακολούθως, με τον CEO της Eurowings, κ.Γιένς 

Μπίσκοφ. Η αντίδραση της Lufthansa, μητρικής εταιρίας της Eurowings, ήταν άμεση καθώς 

ανακοίνωσε την αύξηση διαδρομών για τη Μεγάλη Εβδομάδα, με στόχο να φτάσει τις 1.200 

συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και ισπανικών Νήσων. 

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, η Lufthansa έχει σημείωσε άνοδο 80% στις κρατήσεις για 

Μαγιόρκα και 20% για τα Κανάρια, ενώ η άνοδος που θα καταγραφεί σε κρατήσεις προς τις 

Βαλεαρίδες αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Η χωρητικότητα των πτήσεων της, από τη 

Φρανκφούρτη προς Κανάρια και Τενερίφη, αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%. Παράλληλα, η 

θυγατρική της, Eurowings, θα προσφέρει έως και 35 πτήσεις από 24 αεροδρόμια της Γερμανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Αυστρίας, προσθέτοντας στους προορισμούς τη 

Βαλένθια  και τη Μάλαγα. 
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