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VAKANTIE

Geldig vanaf 1 juli 2021

DE BESTEMMING

Je bestemming is nooit een plek, maar
een nieuwe manier om dingen te zien.
– Henry Miller

Hoe veilig is je bestemming?
Om de covid-situatie op je bestemming na te gaan, check je de kleurcode. Verschillende
Europese landen, waaronder België, gebruiken deze codes om hun reismaatregelen op af
te stemmen.
Kleurcode rood: hoog risico op besmetting
Kleurcode oranje: matig risico op besmetting
Kleurcode groen: laag risico op besmetting

Check hier de huidige kleurcode van je bestemming

De Belgische Overheid publiceert elke zondag de nieuwe kleurcodes. Hiervoor baseren ze
zich op de officiële kaarten van het ECDC. Dit Europees Instituut maakt telkens op
donderdag de nieuwe kleurcodes bekend. Door hun bron te checken, ben je dus sneller
geïnformeerd.
LET OP: de website van de Belgische Overheid is en blijft de enige waarmee rekening
wordt gehouden bij de risicobeoordeling (bv. via het Passenger Locator Form).

Wist je dat?

Niet elk land baseert zich op de kaart van het ECDC,
zo hanteert Frankrijk bijvoorbeeld een eigen
systeem.
Hou er rekening mee dat de kleurcodes elke week
kunnen wijzigen, ook tijdens je vakantie.
Momenteel moet je bij terugkeer naar België uit een
oranje of groene zone niet in quarantaine en hoef je
je niet te laten testen (*)

(*) geldig op 01/07/2021. Check de huidige maatregelen op
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Wat zijn de maatregelen op je
bestemming?
Ook op vakantie volg je best de covid-regels. Elk land hanteert momenteel nog
maatregelen gaande van mondmaskerplicht, social distancing tot avondklok. Vele van
deze regels zijn vergelijkbaar met die in België. Soms zijn ze soepeler, soms strenger.

Check hier de huidige maatregelen op je bestemming:
Reisadviezen Buitenlandse Zaken
Website Reopen Europe

DE VOORBEREIDING

De ware reiziger heeft geen reden nodig
om op reis te gaan.
– Goethe

Reis zonder zorgen met een
coronacertificaat
Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, maakt
reizen binnen de Europese Unie opnieuw gemakkelijker. Indien je geen certificaat hebt,
kan je nog steeds op reis, maar zal je in de meeste landen bij aankomst testen en/of een
quarantaine moeten ondergaan. Wie een certificaat heeft, kan geen bijkomende
maatregelen worden opgelegd. (*)
Er zijn 3 types certificaten:
Een vaccinatiecertificaat voor wie gedeeltelijk of volledig gevaccineerd is.
Een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of zelftest) met een negatief
resultaat.
Een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve
COVID-test.
De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de
specifieke regels in het EU-land waar je het wilt gebruiken.

Hier kan je je Covid-certificaat downloaden
(*) behalve in uitzonderlijke situaties die de volksgezondheid in gevaar brengen

Maak gebruik van je gratis
PCR-testen
Wie nog niet volledig gevaccineerd is, heeft recht op twee gratis PCR-testen.
Een negatieve PCR-test toont aan dat je op dat moment niet besmet was met
het coronavirus. Met een test die niet ouder dan 72 uur is, krijgt iedereen die
niet volledig gevaccineerd is of het voorbije halfjaar met corona besmet was
een digitaal coronacertificaat.
Opgelet: Sommige landen eisen een PCR-test van maximaal 48 uur oud. Ook
de minimumleeftijd vanaf wanneer kinderen getest moeten zijn, verschilt van
land tot land. Check vooraf steeds de maatregelen op je bestemming.

Hier kan je je gratis testen
aanvragen

OP VAKANTIE

Reizen maakt je eerst sprakeloos en
verandert je daarna in een
verhalenverteller.
– Ibn Battut

Genieten is de boodschap
Ter plekke is het uiteraard genieten! Wereldwijd heeft de toeristische sector hard gewerkt
je vakantie zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.
Van luchtvaartmaatschappijen tot horeca en attractieparken. Op de meeste
bestemmingen ondervind je nauwelijks grote ongemakken. Maar wil je zeker zijn of je
favoriete museum geopend is? Of dat je tot ’s avonds laat nog op restaurant kan?

Check hier de maatregelen op je bestemming

TERUGKEER NAAR
BELGIE
Neem alleen herinneringen mee en laat
alleen maar voetstappen achter.
–Chief Seattle

Aan alle mooie liedjes komt een
eind
Je vakantie zit erop? Ook voor je terugkeer naar België gelden bepaalde maatregelen,
maar die vallen gelukkig heel goed mee! Het belangrijkste is dat je maximaal 48 uur voor
terugkeer een Passenger Locator Form (PLF) invult. Dit is verplicht in de meeste gevallen,
al bestaan hierop enkele uitzonderingen.

Het Passenger Locator Form kan je hier invullen

Keer je terug uit een groene of oranje zone, dan hoef je – buiten het invullen van
een PLF - verder niets te doen. Keer je terug uit een rode zone dan kunnen er
extra maatregelen van kracht zijn, zoals testen of quarantaine. Heb je een
vaccinatiecertificaat op basis van volledige vaccinatie of heb je een
herstelcertificaat? Dan hoef je ook na terugkeer uit een rode zone verder niets te
doen!

Zorgeloos op reis,
van voorbereiding
tot terugkeer

Heb je het even gehad met het zelf uitzoeken van alle maatregelen en het kiezen van een
passende vakantiebestemming? Dan zijn wij er voor jou!
Bij Uniglobe beschikken we over de nodige expertise en staan we in permanent contact
met luchtvaartmaatschappijen en hotels.
We beschikken over professionele tools met de meest up-to-date informatie.
Jouw reis is bij ons in goede handen. Kom langs of contacteer ons. Wij regelen alles van
A tot Z en loodsen je veilig en efficiënt doorheen alle procedures.
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