
Kroatien inför "Safe stay in Croatia” certifikat
För att säkerställa trygga och säkra resor till Kroatien och för att understödja turistnäringens återhämtning
2021 inför Kroatien ett nationellt säkerhetscertifikat “Safe Stay in Croatia”. Certifikatet är en ny, nationell
säkerhetsstandard för den kroatiska turistindustrin som fastställer gemensamma regler för hur
besöksnäringen ska uppfylla högsta möjliga säkerhetsstandard. Kroatien kommer inte att ställa krav på
Covid-pass för inresor utan istället arbeta för en effektiv och säker hantering av besöksnäringens alla
grenar med turisternas och medborgarnas säkerhet i fokus. 

2020 utsågs Kroatien som Safe Destination tack vare det gynnsamma hälsoläget i landet. För att ytterligare stärka detta har
Kroatien inför turistsäsongen 2021 tagit fram ett nytt nationellt kvalitetsmärke “Safe Stay in Croatia” - utöver det internationella
“Safe Travels” som utfärdats av World Travel & Tourism Council, WTTC.

Förslag om kravet på Covid-pass, som vissa länder förespråkar, kan visserligen underlätta resor och gränsövergångar, men
kommer inte vara ett villkor för att resa in i Kroatien, säger Kroatiens turistministern Nikolina Brnjac.

Kroatien kommer istället att aktivt arbeta med att implementera omfattande säkerhets- och hälsostandarder som ska göra
turisternas vistelse i Kroatien så säker och behaglig som möjligt. Erhållandet av certifikatet ”Safe Stay in Croatia” kräver särskild
utbildning inom hela turistsektorn. Som ett led i certifieringsprocessen föreslås även att alla anställda inom turistsektorn prioriteras
i vaccineringen mot Covid-19.

Tilldelningen av det nya, nationella certifikatet ”Safe Stay in Croatia” inleddes under februari 2021.

Kroatiska Turistrådet kommer i en omfattande reklamkampanj att informera om ”Safe Stay in Croatia” för att nå ut till så många
turister som möjligt i Europa. Kampanjen, som kommer att genomföras under mars och april, har som mål att upplysa om vilka
omfattande åtgärder som landet har genomfört. Kampanjen ska visa att Kroatien är väl förberett på att ta emot turister på ett
säkert sätt, samt övertyga om att en resa till Kroatien är både trygg och behaglig.
I februari 2020 undertecknade Kroatiska Turistrådet ett avtal med The European Association of Travel Agencies and Tour
Operators, ECTAA som gav Kroatien statusen “ECTAA´s Preferred Destination for 2021”. Med detta avtal kommer ECTAA och
Kroatiska Turistrådet att aktivt samarbeta för att återföra turismen till Kroatien under 2021, rapporterar ECTAA på sin webbplats.

Kroatien fortsätt populärt

Kroatien var under 2020 ett av få länder som var helt öppet för alla EU-turister inklusive svenskar. 7,8 miljoner turister besökte
landet under 2020 (en minskning med 37 procent jämfört med 2019). Under 2020 registrerades 54,4 miljoner övernattningar i
landet (en nedgång med 50 procent jämfört med 2019. Kroatien hade trots det minst nedgång i antalet gästnätter jämfört med
övriga konkurrerande Medelhavsländer.

Lonely Planets läsare valde Istrien som ”Best in travel 2021”



Efter att Istrien i slutet av 2020 förklarades till ”världens bästa olivodlingsregion” av Flos Olei 2020 för sjätte året i rad,
framröstades kroatiska kustregionen Istrien av Lonely Planets läsare som “Best in Travel 2021: the winners of the
Readers´Choice Awards”.

Läs mer om “Stay Safe in Croatia”på www.safestayincroatia.hr

 
För ytterligare information, vänligen kontakta Kroatiska Turistrådet Vedran Susic, Direktör 
E-mail: vedran.susic.se@croatia.hr,  Mobil: 073-022 40 79 
 
Väl mött i Kroatien! 
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