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Corona en reizen
Het maken van een reis is tijdens corona er niet eenvoudiger op geworden en vraagt veel van ons als organisator maar ook van jou als
reiziger. Hieronder belangrijke informatie t.a.v. corona en de gevolgen om rekening mee te houden en je op voor te bereiden.

1.1 Wijzigende overheidsmaatregelen
Wanneer je op reis gaat moet je je bewust zijn van alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids-) eisen waar je als
reiziger aan dient te voldoen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen
de risicosfeer van de Reiziger. Kosteloos annuleren is pas mogelijk indien er aanzienlijke gevolgen zijn voor de uitvoering van de reis. Des te
meer reden om een goede annuleringsverzekering af te sluiten, informeer je goed.

1.2 Effecten tijdens de reis
De coronasituatie en coronamaatregelen zullen effect hebben op uw reis. Enkele voorbeelden zijn:

Tijdens de reis kunnen er ongemakken ontstaan zoals het tussentijds moeten testen op corona, afstand houden, mondkapje
dragen, QR-codes scans, etc.;

Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan normaal);

Bepaalde faciliteiten of openbare aangelegenheden kunnen gesloten of beperkter open zijn;

Er kan een avondklok gelden wat kan betekenen dat winkels, horeca en andere gelegenheden beperkter open zijn;

Niet-essentiële winkels kunnen gesloten zijn;

Er kan een avondquarantaine of gehele quarantaine worden opgelegd wat betekent dat personen niet vrij zijn om te reizen of de
accommodatie niet mogen verlaten.

Jij zelf of je reisgenoot krijgt corona tijdens de reis en moet verplicht in quarantaine.
De ten tijde van de reis geldende maatregelen kunnen verder gaan dan tijdens de boeking bekend was.

1.3 Vaccinatie-eisen van de overheid
Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt
zijn en ook wijzigen.

1.4 Aanvullende eisen reisdienstverleners
Reisdienstverleners (bv. luchtvaartmaatschappij enz.) kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen,
onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter
naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan jou als Reiziger de Reisdienst en de
toegang worden ontzegd.
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1.5 Code oranje / (corona) reisadviezen
Mango Travel voert reizen uit naar diverse landen met een oranje reisadvies. Uitgangspunt in alle gevallen is dat het bestemmingsland
toegankelijk is zonder quarantaineverplichting. Mango Travel heeft op alle bestemmingen lokale vertegenwoordigers die ons goed op de
hoogte houden van de COVID-19 situatie en richtlijnen in het land. Uiteraard volgen wij daarnaast de COVID-19 richtlijnen van de
Nederlandse overheid.
Code oranje/reisadviezen in het licht van de coronacrisis. De overheid vereist dat wij je informeren over de (financiële) risico’s van reizen
bij code oranje. Je boekt wellicht naar een land die door de Nederlandse overheid als code oranje is aangemerkt. Dat betekent niet dat je
niet mag reizen, maar dat niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat je wellicht een verhoogd risico
loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het reisadvies van de Rijksoverheid goed.

1.6 Niet zonder meer een kosteloos annuleringsrecht
Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval moet worden beoordeeld wat de effecten zijn
op de uitvoering van de reisdiensten. Maatregelen en eisen die de lokale overheid oplegt vallen binnen de risicosfeer van de reiziger. Houd
daar a.u.b. rekening mee voordat je boekt. Zie ook onze aanvullende Corona Zekerheidsgarantie voor ‘gratis’ omboeken of annuleren!

1.7 Reis- en annuleringsverzekering
Wij adviseren je dringend om een reisverzekering én annuleringsverzekering af te sluiten die zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met
reizen in tijden van corona dekt. Reis je naar een als ‘code oranje’ aangemerkt gebied, controleer dan of jouw verzekering dit dekt. Let er
op dat de annuleringsverzekering dekking bied voor het gehele boekingsbedrag en bij oranje of rood reisadvies ook dekking geeft. Ook aan
te bevelen is een annuleringsverzekering te nemen die uitkeert wanneer je onverhoopt positief mocht testen voor je vertrekt.
Controleer altijd zelf of een verzekering al dan niet dekking biedt in jouw specifieke situatie en voor jouw reisplannen.

1.8 Verplichte Covid19-vaccinatie
In Europa hebben wij de gezondheidszorg en de middelen om ons te beschermen tegen ernstige ziektes. Wij beseffen ons maar al te goed
dat dit niet overal in de wereld zo van zelfsprekend is als bij ons. Daarom stellen wij een voor onze Reizigers / klanten een Covid19vaccinatie verplicht. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat we medereizigers, de werknemers van de Reisdienstverlener (chauffeur, gids
enz.) en de lokale bevolking willen beschermen. Bij boeking verklaar je dat jij en je medereizigers ten tijde van de reis beschikt over een
geldige* Covid19-vaccinatie. Dit wordt of kan op bestemming worden gecontroleerd. Zonder bewijs kan de deelname worden geweigerd.
* Het beleid in het land van bestemming ten aanzien van de geldigheid van de vaccinatie is leidend. Dit beleid kan wijzigen waardoor de
reiziger daarop moet inspelen. Is er geen beleid in het land van bestemming dan geldt het Nederlandse beleid”

1.9 Reisinformatie per land
Het is belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Toegangseisen en corona
maatregelen van lokale overheden kunnen altijd wijzigen. Mango Travel probeert je van alle juiste informatie te voorzien, echter,
uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk dat je over de juiste reisdocumenten beschikt als je op reis gaat. Bekijk op Nederland
Wereldwijd het laatste nieuws en reisadvies per land of download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane, zodat u altijd de meest
recente informatie bij de hand heeft. Indien u de Belgische nationaliteit heeft kijkt u op de website van de Belgische overheid.
Bekijk het reisadvies per land!
Let op!

Laat u niet verrassen. Check altijd kort voor vertrek wat de meest recente toegangseisen en corona maatregelen zijn.

1.10 Voordelig testen
Heb je voor de heenreis een test nodig? Via Coronatest2travel ontvang je tegen een sterk gereduceerd tarief een PCR- of Antigentest. Ga
naar Coronatest2travel.nl voor het maken van een afspraak. Bij het testen krijgt je gratis het noodzakelijke Covid19-afreisdocument.
Coronatest2travel werkt samen met Health Check Center en heeft 85 locaties door het hele land, dus er is altijd een testcenter bij u in de
buurt. Voor meer info zie: voordelig testen met coronatest2travel

1.11 Digitale Corona certificaat
Met de Corona Check app – Digitaal Corona certificaat kun je aantonen dat je :
 gevaccineerd bent;
 negatief op corona getest bent;
 je recent al corona gehad heeft.
Download de Corona Check App op je smartphone vanuit de AppStore. Login met uw DigiD-account en genereer uw Internationale QR
code. Indien je geen mobiele telefoon hebt, klikt u hier om een en papieren coronabewijs aan te maken. Veel landen eisen dat je bij
aankomst een papieren versie van uw coronabewijs in het Engels kunt tonen.
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