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THINK INCENTIVE

Luty 2022 r. zapowiadał się obiecująco. Omikron, oby ostatni wariant koronawirusa, znalazł się w odwrocie, co potwierdzały częste
komunikaty o luzowaniu obostrzeń, także tych związanych z podróżowaniem. Właściwie każdego dnia docierały do nas informacje mó-
wiące o tym, że kolejne destynacje coraz szerzej otwierają się na turystów. Dowodem na wychodzenie z kryzysu była też rosnąca licz-
ba zapytań od klientów, na co zwracały uwagę DMC z całego świata. Wreszcie zaczęło się pojawiać światełko w tunelu i szansa
na powolny, ale jednak powrót do normalności. Niestety, rankiem 24 lutego wszystko się zmieniło… Świat obiegła informacja o rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę.

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że przestaliśmy myśleć o organizacji wydarzeń,
koncentrując się na spontanicznej pomocy w ewakuacji matek i dzieci z obję-
tych wojną terenów naszego wschodniego sąsiada. W sytuacji, w której
w Ukrainie giną ludzie, zagrożone jest światowe bezpieczeństwo, a ponad mi-
lion uchodźców już w tej chwili przekroczyło polską granicę, trudno planować
przyszłe wyjazdy. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że branża incentive

po ostatnich dwóch latach pandemii jest szczególnie mocno osłabiona. Bez re-
alizacji nowych projektów, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie, jej
funkcjonowanie będzie poważnie zagrożone. Dlatego Robert Szulc po raz
kolejny prezentuje zbiór aktualnych informacji związanych z dostępnością po-
pularnych kierunków, do których mimo wszystko warto rozważyć wyjazd.
Z zastrzeżeniem, że sytuacja zmienia się niestety bardzo dynamicznie.

NOWY ŚWIAT: początek 2022 roku

Od 7 marca została zniesiona obowiązkowa kwarantanna dla turystów przybywających na Bali. W branży turystycznej była to dłu-
go wyczekiwana informacja, gdyż to właśnie Bali jest jedną z ulubionych destynacji, jeżeli chodzi o wyjazdy incentive do Indonezji. We-
dług nowych regulacji, żeby przylecieć na wyspę wystarczy okazać aktualne potwierdzenie szczepienia przeciw COVID-19 oraz
wykonać test PCR na miejscowym lotnisku. Na wynik testu trzeba co prawda poczekać w pokoju hotelowym, ale zaraz po jego
otrzymaniu – oczywiście pod warunkiem, że okaże się negatywny – dozwolone jest swobodne przemieszczanie się po całej wyspie
i realizacja wszystkich aktywności. Warto pamiętać, że w trzecim dniu pobytu obowiązkowe jest też wykonanie kolejnego testu PCR
na obecność koronawirusa. Dobrą wiadomością jest za to fakt, że poza zniesieniem uciążliwej kwarantanny wraca możliwość orga-
nizacji na wyspie międzynarodowych wydarzeń. Warunek to zapewnienie codziennego testu antygenowego dla wszystkich uczest-
ników takich spotkań.

BALI (INDONEZJA)

Zima powoli się kończy, ale marzec to idealny miesiąc na podróż do Laponii. O tej porze roku dni są
tam długie, a warunki do eksploracji magicznej krainy śniegu wręcz idealne. Od 1 lutego rząd Finlan-
dii zaczął zauważalnie luzować obostrzenia – aktualnie, aby wjechać do tego kraju wystarczy jeden
z trzech certyfikatów: szczepienia (tu warto wspomnieć, że według regulacji Unii Europejskiej waż-
ny jest on przez dziewięć miesięcy, czyli 270 dni od daty wystawienia), ozdrowienia i przyjęcia jednej
dawki szczepionki (w tym przypadku ważność również wynosi dziewięć miesięcy) lub ozdrowienia
(choroba przebyta w ciągu ostatnich sześciu miesięcy). W przypadku braku któregoś z wyżej wymie-
nionych dokumentów należy przedłożyć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (jego wy-
nik nie może być starszy niż 72 godziny). Konieczne jest też wykonanie drugiego testu pomiędzy
trzecim, a piątym dniem pobytu w Finlandii.

FINLANDIA

Do końca marca w Dubaju trwa światowa wystawa Expo 2020 – najbliższe tygodnie to zatem ostatnia szansa, żeby ją zobaczyć. Te-
raz stało się to jeszcze łatwiejsze, ponieważ od 26 lutego zmieniły się przepisy umożliwiające wjazd do Dubaju. Skorzystają na tym
przede wszystkim osoby zaszczepione, ponieważ wystarczy że okażą one świadectwo pełnego szczepienia przeciw COVID-19 (nie
jest ograniczone terminem ważności). Osoby niezaszczepione mogą wjechać do Dubaju spełniając jeden z dwóch warunków: oka-
zać ujemny wynik testu antygenowego bądź PCR na obecność koronawirusa (nie starszy niż 48 godzin od momentu pobrania prób-
ki do badania do godziny wylotu, do tej pory były to 72 godziny) lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu choroby (uzyskanie statusu
ozdrowieńca, wystawione w okresie miesiąca między dniem wyzdrowienia a datą przybycia do Dubaju). Destynacja, oprócz gwaran-
towanej pogody i Expo 2020, oferuje sporo nowych atrakcji, w tym m.in. diabelski młyn Ain Dubai czy Muzeum Przyszłości.

DUBAJ (ZEA)
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ROBERT SZULC – CEO i partner zarządzający w Boomerang/Veniti. Z branżą MICE związany od ponad 23 lat, wcześniej
pracował m.in. w radiu Wa-Ma i telewizji Polsat. Na swoim koncie ma ponad 2,3 tys. zrealizowanych projektów eventowych i incentive
dla międzynarodowych korporacji i polskich firm. Jego domeną jest tworzenie skutecznych mechanizmów budowania relacji z marką przy
wykorzystaniu marketingu doświadczeń. Podróżnik i autor bloga „Świat na raty – moja podróż dookoła świata”, propagator idei
odpowiedzialnego podróżowania, częsty gość w mediach.

Sezon narciarski jeszcze się nie skończył, a dla wszystkich chętnych świetnie przygotowane austriackie stoki od 22 lutego
stały się jeszcze bardziej dostępne. Wszystko dzięki nowej strategii, która zmieniła bardzo restrykcyjną politykę wjazdową
do Austrii. Aktualnie, aby się tam dostać obowiązuje zasada „3G” (zaszczepiony, wyleczony, przetestowany). Dopuszcza
ona wjazd dla wszystkich osób posiadających: unijny cyfrowy certyfikat szczepienia, status ozdrowieńca lub negatywny wy-
nik testu na obecność koronawirusa (PCR nie starszy niż 72 godziny albo antygenowy, nie starszy niż 24 godziny). Poza tym
austriacki rząd zapowiedział już luzowanie kolejnych obostrzeń. Wszystkie komunikaty na ten temat mają pojawić się jesz-
cze w pierwszej połowie marca.

AUSTRIA

Po długim oczekiwaniu, od 7 lutego wznowiono loty do Maroka i wprowadzono nowe regulacje ułatwiające
wjazd na terytorium tego popularnego wśród turystów indywidualnych i biznesowych kraju. Aby się tam dostać
wystarczy posiadać certyfikat szczepienia przeciw COVID-19, negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż
48 godzin przed wejściem na pokład samolotu) oraz wypełnić specjalny formularz zdrowotny. Po przylocie,
na miejscowych lotniskach wyrywkowo przeprowadzane są testy antygenowe.

MAROKO

Warunki do plażowania oraz na safari w Afryce są bardzo dobre. Szczególnie teraz, gdy do wjazdu do Tanzanii, a tym
samym na popularny Zanzibar wystarczą: negatywny wynik testu PCR (dotyczy to zarówno osób zaszczepionych, nie-
zaszczepionych, jak i ozdrowieńców), wypełnienie ankiety oraz karty lokalizacji. Po dokonaniu tych nieskomplikowanych
formalności można się cieszyć słońcem i prawdziwie afrykańskim klimatem. Zanzibar swój najlepszy czas miał w 2020
i 2021 r., kiedy mimo pandemii nie obowiązywały tam żadne ograniczenia wjazdowe. Aktualnie nie jest może tak bardzo
popularny, ale wciąż jawi się jako atrakcyjna i przystępna cenowo destynacja.

ZANZIBAR (TANZANIA)

21 lutego Australijczycy mieli szczególny powód do świętowania. Tego dnia, po niemal dwuletniej przerwie, ponownie w swoim
kraju mogli powitać turystów. Od tej pory najbardziej zamknięty na świecie kontynent znów stał się dostępny, chociaż na razie tylko
dla w pełni zaszczepionych podróżujących. Do wjazdu do Australii niezbędne (poza okazaniem certyfikatu szczepienia) jest też
wypełnienie aplikacji wjazdowej (DPD, najpóźniej 72 godziny przed wylotem) oraz okazanie negatywnego wyniku testu PCR
(wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wylotem) lub antygenowego (wykonanego maksymalnie 24 godziny przed wylotem).
Co ważne, w przypadku opóźnienia samolotu, nie ma potrzeby wykonania dodatkowego testu. Oczywiście nadal konieczne jest też
uzyskanie australijskiej wizy, o którą aplikować można poprzez specjalnie dedykowaną stronę internetową. W branży turystycznej
otwarcie Australii uznawane jest za ewidentny dowód na zakończenie problemów związanych z pandemią i stopniowy powrót do
normalności. Czas pokaże czy rzeczywiście tak będzie.

AUSTRALIA

Jeden z ulubionych kierunków wyjazdów polskich turystów 21 lutego rozpoczął proces zmian związanych z przepisami
wjazdowymi. Zlikwidowano obowiązek wykonywania testów po przylocie dla wszystkich osób posiadających: ważny unijny
certyfikat szczepienia oraz negatywny wynik testu PCR (wykonanego do 72 godzin przed przylotem) lub antygenowego
(wykonanego do 24 godzin przed przylotem). Nadal obowiązuje konieczność wypełnienia aplikacji wjazdowej i uzyskania
kodu QR. Choć do początku sezonu turystycznego zostało jeszcze trochę czasu, grecki rząd już teraz zapowiada kolejne
etapy luzowania obostrzeń.

GRECJA

To zaledwie kilka przykładów zmieniającej się podróżniczej rzeczywistości. Właściwie każdy tydzień przynosi nowe informacje w tym zakresie, na szczęście
zazwyczaj pozytywne. Mimo wszystko przed planowanym wyjazdem należy dokładnie sprawdzić aktualnie obowiązujące przepisy w kraju docelowym.


