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Uitgangspunt van onze reisorganisatie is dat onze reizigers (deelnemers en reisleiding) 
veilig en verantwoord op stap kunnen.  

 
 

Doe de dag vóór vertrek, of de dag van vertrek, thuis een zelftest. Ga alleen op reis als 
die test negatief uitvalt: u bent dus OK, niet besmettelijk. Doe óók een zelftest als u 
volledig gevaccineerd bent. 

  
Neem voldoende mondmaskers mee op reis en minimaal twee zelftests per persoon. 

  
Inreisvoorwaarden andere landen:  
Voor sommige landen heeft u (nog) een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of 

een coronaherstelbewijs nodig.  
Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl welke voorwaarden gelden om het land waar we 

naar toe gaan in te mogen.  
 
Op CoronaCheck.nl kunt u bewijzen aanmaken en ze digitaal bewaren en/of printen 

(CoronaCheck.nl/print). Uw vaccinatiebewijs van de GGD (op papier) en uw gele 
boekje zijn geen officiële bewijsdocumenten!  

 
Houd u aan de geldende coronamaatregelen, gedurende de reis per vliegtuig, (mini-) 
bus, boot en in accommodaties en openbaar vervoer. 

 
Raakt u besmet tijdens de reis?  

Heeft u gedurende uw reis klachten (bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, moeite 
met ademen, verhoging of koorts, slecht kunnen ruiken of proeven) die bij corona 
kunnen passen?. Dan dient u een zelftest (die u bij u heeft) te doen. Als de uitslag van 

deze test positief is (u bent dus niet OK, u heeft corona), deelt u dit mee aan de 
reisleider, zodat die de rest van de groep kan informeren. Alle andere reizigers dienen 

zich nu óók te testen. 
Na een positieve test kunt u helaas niet meer in/bij de groep verblijven en niet meer 
mee op excursie met de groep. U dient 5 dagen in isolatie te gaan. U kunt uit isolatie 

als u 24 uur lang geen last meer heeft van één of meer van bovengenoemde klachten. 
Bij een rondreis kunt u niet mee naar een volgende verblijfplaats, tenzij adequate 

voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. De reisleider neemt hierover een 
besluit, eventueel na ingewonnen medische adviezen. 
  

Bij terugkeer in Nederland is het advies om een zelftest te doen.  
 

Stichting Vogelreizen wenst u een prettige, mooie en veilige reis! 
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