
 
Beste collega's, 
 
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Spanje vanaf 1 juli klaar zal zijn om zijn grenzen 
voor buitenlandse toeristen te heropenen onder maximale veilige omstandigheden, zoals 
aangekondigd door onze Eerste Minister, Pedro Sánchez, op zaterdag 23 mei. Buitenlandse 
toeristen kunnen daarom vanaf nu hun vakantie in ons land plannen. 
 
Sinds maandag 25 mei is bijna het hele land naar fase 2 overgegaan (zie kaart). 

Onze stranden zijn weer toegankelijk met beveiligingsmaatregelen, die afhankelijk zijn van de 
gemeentes en de kenmerken van de stranden: afspraak maken, afstand tussen de parasols, 
afgebakende ligruimtes, enz. om ieders gezondheid en veiligheid te garanderen. 
 
De hotels en andere toeristische accommodaties kunnen hun gemeenschappelijke ruimtes 

heropenen met een maximale bezetting van 30%.  Eveneens in deze fase 2: 

 Actief toerisme en activiteiten in natuur zijn toegestaan in groepen van maximaal 20  
personen op afspraak. 

 Heropening van de binnenruimtes van cafés en restaurants met een maximale bezetting 
van 40%, bovendien moeten ze scheiding tussen klanten voorzien en enkel met 
bediening aan tafel. 

 Bioscopen en theaters hervatten hun activiteit tot 30% van hun capaciteit en 
voorafgaande reservatie van zitplaatsen. 

 Conferentiezalen gaan weer open tot 30% van hun capaciteit. 
 

De hervatting van de toeristische activiteiten op een veilige manier zal worden gegarandeerd 
dankzij de gidsen die zijn opgesteld door het Staatssecretariaat voor Toerisme, in samenwerking 
met het Ministerie van Volksgezondheid en met de medewerking van de verschillende regio's 
en agenten van de sector. Deze gidsen bevatten richtlijnen voor diensten, reiniging en 
desinfectie, onderhoud en risicobeheer in de verschillende subsectoren en activiteiten van de 
hele toeristische waardeketen. 
 
Tot nu toe werden er 12 gidsen gepubliceerd met richtlijnen voor: hotels en toeristische 
appartementen, restaurants, reisbureaus, golfbanen, landelijke accommodatie, spa's, musea, 
toeristische gidsen, informatiebureaus, herbergen, campings en actief toerisme.  Deze 
richtlijnen blijven voor het hele land homogeen. De gidsen zijn in het Engels beschikbaar (zie 
link). 
 
Er zijn nog acht nieuwe gidsen in afwachting van goedkering door het Ministerie van 
Volksgezondheid. Ze richten zich op de beschermde natuurgebieden, watersportfaciliteiten en 
nautische activiteiten, nachtleven, pret- en recreatieparken, toeristisch vervoer, bezoeken aan 
wijnkelders en andere industriële installaties, culturele, historische en natuurlijke locaties, 
unieke openbare ruimtes en stranden. 
 
Er zal een derde en laatste fase van het exitplan zijn die op 8 juni zou moeten beginnen voor de 
regio’s die aan de vereiste voorwaarden voldoen. De terugkeer naar de normale situatie in het 
hele land is gepland voor eind juni 2020, als de epidemie in het hele land onder controle is. Onze 
regering doet er ondertussen alles aan om ervoor te zorgen dat de toeristen geen risico's lopen 
en dat ze ook geen risico's met zich meebrengen voor ons land en dat de activiteiten in alle 
veiligheid kunnen plaatsvinden voor de toeristen, de werknemers van de sector en de bewoners. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/Mapa_de_Transicion_hacia_la_nueva_normalidad.jpg
https://www.mincotur.gob.es/en-us/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx


Met dit nieuws garanderen we dat ons land er weer zal zijn, niet alleen synoniem als gastvrije 

mensen, een aangenaam klimaat, verrassende landschappen en een oneindige cultuur, maar 

ook als bestemming met veilige gezondheidsmaatregelen en duurzaam toerisme. 

 

Blijf op de hoogte van onze laatste snufjes via onze nieuwe Twitter account 

Tot binnenkort! 

Het team van de Spaanse Dienst voor Toerisme in België en Luxemburg. 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/SpainInBeLux
https://www.facebook.com/spain.info.be/
https://twitter.com/turespana_
https://www.instagram.com/spain/
https://www.youtube.com/spain

