
KERSTREIS KOPENHAGEN 

 

BELANGRIJK - COVID-19 & REIZEN 
Onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en 
richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals 
ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de (lokale) overheden. Dit zal een 
praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn 

gebaseerd op de adviezen van de WHO. De exacte maatregelen verschillen per 
bestemming en wijzigen doorlopend, voor de meest actuele richtlijnen per bestemming verwijzen 
we u naar www.nederlandwereldwijd.nl. 
 
Reizen in het 'nieuwe normaal' & richtlijnen op bestemmingen 
De exacte maatregelen verschillen per bestemming en wijzigen doorlopend, het is dan ook niet te 

voorspellen hoe de exacte richtlijnen op uw reisbestemming eruit zullen zien ten tijde van uw 

geboekte reis. Het moge duidelijk zijn dat maatregelen als een vaccinatiebewijs en/of PCR-testen, 
afstandsregels en een mondkapjesplicht nog lange tijd van toepassing zullen blijven in veel landen, 
hier dient u dus rekening mee te houden. Wij doen ons uite rste best om het reisprogramma uit te 
voeren zoals in de reisovereenkomst beschreven. Het kan echter gebeuren dat dit door de lokale 
richtlijnen niet exact mogelijk is en wij programmaonderdelen anders moeten indelen, verschuiven 
of wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er voor bepaalde bezienswaardigheden of 
restaurants nog restricties gelden voor het maximum aantal personen dat tegelijkertijd naar 

binnen mag. Wij streven er altijd naar een het programma toch passend te maken binnen 
eventuele restricties of een alternatief te bieden. In het geval van (grote) wijzigingen nemen we 
uiteraard altijd contact met u op. De richtlijnen van de Nederlandse en lokale overheden zijn altijd 
leidend en we vragen dan ook uw begrip hiervoor. 
 
Covid Inreisbeperkingen & richtlijnen 

Naast geldige reisdocumenten, hebben landen inmiddels ook verplichte inreis-voorwaarden 
opgesteld in relatie tot Covid. 
Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat u als deelnemer van de 
reis, zowel op het moment van vertrek als tijdens de gehele reis volledig voldoet aan de gestelde 
inreis-voorwaarden en Covid-19 richtlijnen van de te bezoeken bestemming(en). 

 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/

