
Aangepaste reisvoorwaarden i.v.m. COVID-19- Zuid Italie Reizen  

Wij begrijpen als geen ander dat je graag een mooie reis in het vooruitzicht hebt in deze lastige 
tijd. Lekker in de zon met een wijntje aan de Amalfikust of slenteren door het centro storico 
Lecce. Maar door Corona is boeken ook nog wat risicovol. Niemand weet hoe de situatie in mei, 
juni of zelfs in de zomer zal zijn... 

Wij begrijpen helemaal dat het dan prettig is om wel alvast jouw vakantie vast te kunnen leggen 
en denken daarin graag met je mee! Daarom bieden we op alle nieuwe boekingen de 
mogelijkheid om op een aantal manieren en onder voorwaarden toch alvast jouw reis vast te 
kunnen leggen! Klik hier voor onze aangepaste reisvoorwaarden. Indien je zelf besluit te 
annuleren gelden vanaf 4 weken voor vertrek  de normale annuleringsvoorwaarden.  

1. Het reizen is voor eigen risico. Krijgt de vakantiebestemming tijdens de reis vanuit het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje of rood? Je kunt niet worden 
gerepatrioulleerd en je bent zelf verantwoordelijk voor het boeken van een passende 
terugvlucht incl. bijkomende kosten. 

2. Voor het boeken van reizen zonder vlucht betaal je net als altijd een aanbetaling van 30% 
van de totale reissom. Krijgt je bestemming voor vertrek vanuit het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken kleurcode oranje of rood? Dan annuleren wij de reis kosteloos en 
kun je bij ons kiezen uit omboeken of gewoon geld terug. 

3. Voor het boeken van reizen met vlucht en huurauto betaal je een aanbetaling van 30% 
van de totale reissom, afhankelijk van de vluchtkosten. Deze 30% is dekkend voor de 
vluchten. Krijgt je bestemming voor vertrek vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
kleurcode oranje of rood? Dan is het goed mogelijk dat de vlucht gewoon doorgaat en je 
geen restitutie van de vliegtickets ontvangt maar een voucher van de 
luchtvaartmaatschappij. 

 
4. Indien je zelf besluit te annuleren kun je jouw ticket zelf tegen de betaling van meerkosten 

omboeken bij betreffende luchtvaartmaatschappij. Vanaf 4 weken voor vertrek gelden de 
normale annuleringsvoorwaarden. 

 

Alle reizigers die vanuit Nederland een reis naar Italië maken, moeten vóór aankomst in Italië een 
negatieve testuitslag tonen (een moleculaire of antigeentest). De test mag bij aankomst niet 
ouder zijn dan 48 uur. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 2 jaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
het tijdig zoeken van een passende testlocatie en je dient ervoor te zorgen dat de test aan de 
gestelde voorwaarden voldoet. Zuid Italie Reizen kan hierin geen bemiddelende rol spelen. 
Controleer altijd de laatste informatie: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies 
 
Reizen naar Nederland 
Bij terugkeer naar Nederland dient een negatieve NAAT(PCR)-testuitslag die maximaal 24 uur 
oud is als je instapt in het buitenland, te worden overlegd.  
 
Of je hebt de 2 testuitslagen:  

• een negatieve NAAT(PCR)-test die is afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst in 
Nederland; 

• een negatieve sneltest die maximaal 24 uur oud is als u instapt in het buitenland.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-
buitenland/vliegreizen-en-luchthavens 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen/eisen-pcr-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen/eisen-sneltest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-buitenland/vliegreizen-en-luchthavens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-buitenland/vliegreizen-en-luchthavens

