
Kroatia innfører ”Safe stay in Croatia” sertifikat
For å sikre en trygg og sikker reise til Kroatia og for å støtte reiselivsindustriens bedring i 2021, innfører Kroatia et
nasjonalt sikkerhetssertifikat “Safe Stay in Croatia”. Sertifikatet er en ny, nasjonal sikkerhetsstandard for den
kroatiske reiselivsnæringen som fastsetter felles regler for hvordan serviceindustrien må oppfylle høyeste mulig
sikkerhetsstandard. Kroatia vil ikke kreve Covid-pass for innreise, men vil i stedet arbeide for en effektiv og sikker
styring av alle sektorer av serviceindustrien med sikkerheten til turister og borgere i fokus.

I 2020 fikk Kroatia utmerkelsen Safe Destination takket være den gunstige helsesituasjonen i landet. For å styrke dette ytterligere
har Kroatia utviklet et nytt nasjonalt kvalitetsmerke "Safe Stay in Croatia" foran turistsesongen 2021 - i tillegg til den internasjonale
"Safe Travels" utstedt av World Travel & Tourism Council, WTTC.

Forslag til krav om et Covid-pass, som noen land går inn for, kan legge til rette for reise- og grenseoverganger, men vil ikke
være en betingelse for å komme inn i Kroatia," sa den kroatiske turistministeren Nikolina Brnjac.

Kroatia vil i stedet aktivt arbeide for å implementere omfattende sikkerhets- og helsestandarder som vil gjøre turistenes opphold i
Kroatia så trygt og behagelig som mulig. Å få sertifikatet "Safe Stay in Croatia" krever spesiell opplæring i hele turistsektoren.
Som en del av sertifiseringsprosessen foreslås det også at alle ansatte i turistsektoren prioriteres i vaksinasjonen mot Covid-19.

Tildelingen av det nye, nasjonale sertifikatet "Safe Stay in Croatia" begynte i februar 2021.

I en omfattende reklamekampanje vil det kroatiske turiststyret informere om "Safe Stay in Croatia" for å nå så mange turister som
mulig i Europa. Kampanjen, som skal gjennomføres i mars og april, tar sikte på å informere om de omfattende tiltakene landet har
iverksatt. Kampanjen vil vise at Kroatia er godt forberedt på å ta imot turister på en trygg måte, og overbevise om at en tur til
Kroatia er både trygg og behagelig.

I februar 2020 undertegnet det kroatiske turiststrådet en avtale med The European Association of Travel Agencies and Tour
Operators, ECTAA, som ga Kroatia status som “ECTAAs Preffered Destination for 2021”. Med denne avtalen vil ECTAA og det
kroatiske turiststyret aktivt samarbeide om å gjenreise turismen til Kroatia i 2021, rapporterer ECTAA på sine nettsider.

Kroatia fortsatt populært

I 2020 var Kroatia ett av få land som var helt åpne for alle EU-turister, inkludert nordmenn. 7,8 millioner turister besøkte landet i
2020 (en nedgang på 37 prosent sammenlignet med 2019). I 2020 ble det registrert 54,4 millioner overnattinger i landet (en
nedgang på 50 prosent sammenlignet med 2019. Likevel hadde Kroatia minst reduksjon i antall gjestedøgn sammenlignet med
andre konkurrerende Middelhavsland.

Lonely Planet-lesere valgte Istria som "Best in travel 2021"

Etter å ha blitt kåret til "verdens beste olivenlundregion" av Flos Olei 2020 for sjette året på rad, ble den kroatiske kystregionen
Istria kåret av Lonely Planet sine lesere til "Best in Travel 2021: the winners of the Readers 'Choice Awards".

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



For ytterligere informasjon,vennligst kontakt det Kroatiske Turistrådet ved

Direktør Vedran Susic

E-post: vedran.susic.se@croatia.hr, 
Mobil: +46 73 022 40 79

Velkommen til Kroatia!
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