
Op reis deze zomer? Het lijkt erop dat na maanden van reisbeperkingen door het coronavirus 

meerdere Europese landen langzaam maar zeker hun grenzen openen. Net als jullie heb ik zin om 

weer op pad te gaan. Het is tijd om weer plannen te maken.  

De eerste keer post-corona reizen is spannend. Om jullie op weg te helpen een aantal tips ter 

voorbereiding. 

1. Hou je aan de 1,5 meter afstand regel. Draag een mondkapje in het vliegtuig, bus, boot, taxibus. 

2. Was vaker je handen. 

3. Hoest en nies in je elleboog. 

4. Gebruik papieren zakdoekjes. 

5. Schud geen handen. 

6. Ga niet mee op reis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

7. Ga niet mee op reis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. 

8. Volg altijd de specifieke maatregelen en aanwijzingen van personeel dat optreedt namens de 

vliegmaatschappij/overnachtingsplek/reisorganisatie. 

9. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 

 

Bij bijna alle Nunatak groepsreizen kampeer je op een mooie plek midden in de natuur, weg van de 

mensenmassa’s en daarmee ook weg van mogelijke besmettingsbronnen. Om verdere risico’s zo veel 

mogelijk te verminderen zijn er deze specifieke kampeer-corona-regels. 

1. Zorg ervoor dat je minimaal één mondkapje en één paar wegwerphandschoenen per dag bij je 

hebt. 

2. Neem voldoende desinfecterende vloeistof mee voor je handen. 

3. Gebruik altijd dezelfde mok/trog/lepel en was die zelf af. 

4. Deel geen zonnebrand, snacks of water. 

5. Nunatak zorgt voor een éénpersoonstent mocht je niet samen met iemand uit je eigen huishouden 

boeken. 

6. Geef je medereizigers de ruimte. 

Nunatak houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe reismogelijkheden nauwlettend in 

de gaten. Versoepelingen kunnen weer worden teruggedraaid, regels kunnen weer worden 

aangepast, reisadviezen kunnen weer veranderen. 

Ben je op reis en verandert het reisadvies van geel weer naar oranje of zelfs rood? Volgens de 

Europese richtlijn over pakketreizen is Nunatak dan verantwoordelijk voor de repatriëring van zijn 

reizigers en de bijkomende kosten. Je begrijpt dat een kleine reisorganisatie als Nunatak die 

bijkomende kosten nooit kan dragen (of de reissommen moeten 5 x zo hoog worden om dit risico af 

te kunnen dekken). Je bent dus zelf aansprakelijk voor de bijkomende kosten die er eventueel 

ontstaan na zo’n wijziging. Denk daarbij aan quarantaine bij thuiskomst of gedwongen langer verblijf 

in het buitenland. 

 

Laat je bij twijfel testen voordat je op reis gaat, vraag bij je reisverzekering hoe zij omgaan met 

corona en welke regels er gelden. Lees hier meer vragen en antwoorden. 

Tot slot; ik kijk samen met jullie uit naar mooie reizen met prachtige wandelingen, top 

kampeerplekken en heel veel gezelligheid! 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

