COVID-19
HANDLEIDING
VOOR
VLUCHTEN
BINNEN EN
BUITEN EUROPA

Een overzicht van de meest gangbare
luchtvaartmaatschappijen en hun
bijzondere corona-maatregelen

VLIEGREIZEN BINNEN EUROPA
Vanuit België is het mogelijk om te reizen naar de meeste Europese
bestemmingen. Afhankelijk van de bestemming kunnen er bijzondere
maatregelen gelden. Hier vind je het meest actuele reisadvies per
bestemming

Luchtvaartmaatschappijen met een aanbod binnen Europa

Aegean Airlines
Aer Lingus
Air Europa
Air France
Alitalia
Austrian Airlines
British Airways
Brussels Airlines
Condor
Czech Airlines
Eurowings

Luchtvaartmaatschappijen met een aanbod binnen Europa

Finnair
Iberia
KLM Royal Dutch Airlines
Lot Polish Airlines
Lufthansa
Ryanair
Scandinavian Airlines
Swiss
TAP Air Portugal
Tarom
Vueling

VLIEGREIZEN BUITEN EUROPA
Niet - noodzakelijke reizen naar een bestemming buiten Europa zijn
nog steeds niet toegestaan. De Europese buitengrenzen blijven
gesloten omwille van COVID-19. Hier kan je het actuele reisadvies
volgen.

Luchtvaartmaatschappijen met een aanbod buiten Europa

Aeroflot
Air Canada
Air China
Air Transat
All Nippon
American Airlines
Cathay Pacific
Delta Airlines
Egypt Air
Emirates Airlines

Luchtvaartmaatschappijen met een aanbod buiten Europa

Etihad Airways
Eva Airways
Hainan Airlines
Qatar Airways
Singapore Airlines
Thai Airways
Turkish Airlines
Ukraine international
United Airlines
Vietnam Airlines
Virgin Atlantic

10 ESSENTIËLE STAPPEN NAAR
JE VOLGENDE ZAKENREIS
1. Controleer de lokale COVID-19-vereisten voor je bestemming
2. Je kan hiervoor onder andere terecht op de website met
reisadviezen van Buitenlandse Zaken
3. Registreer je reis vooraf op de website Travellers Online zodat
Buitenlandse Zaken je relevante info kan sturen en ondersteuning
kan bieden indien nodig
4. Informeer je over de bijzondere maatregelen die van kracht zijn op
de luchthaven, je vlucht en hotel
5. Let op! Deze regels kunnen weleens verschillen per bestemming,
luchtvaartmaatschappij of segment van je reis
6. Neem voldoende mondmaskers mee voor de heen- en terugreis
7. Op de meeste vluchten is het dragen van een mondmasker
verplicht en raadt men medische mondmaskers aan
8. Zorg ervoor dat je de informatie over nood- en medische hulp van
je bedrijf bij de hand hebt
9. Stem je trip goed af met het lokale management of je
zakenpartner en hou rekening met de lokale maatregelen
10. Bij de kleinste vraag of minste twijfel: contacteer je vertrouwde
Uniglobe Travel Consultant

5 HANDIGE WEBSITES
IATA
Handige overzichtskaart met details over de reisbeperkingen per
land, die ook door luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt.
Travel-19
Via enkele gerichte vragen aan een chatbot krijg je in een mum van
tijd exact die informatie die je zoekt. Je komt onder andere te weten
wat de reisrestricties zijn, of je vlucht nog operationeel is en wat de
eventuele annuleringsvoorwaarden zijn.
Europese Commissie
Robuuste en betrouwbare informatie. Deze site bevat ook heel veel
handige links naar de officiële bronnen van de verschillende
lidstaten.
Open up for business
Deze interactieve dienst bied je de informatie die je nodig hebt om
je volgende zakenreis of vakantie te plannen.
Reisadviezen van Buitenlandse Zaken
Dit is de meest officiële bron. De site geeft voor de meeste landen
een goed overzicht van de geldende corona-maatregelen.

