
 

 

Het coronavirus heeft er ook voor gezorgd dat door een aantal maatregelen de invulling van de reis 

toch net iets anders kan zijn dan dat u bij ons en onze partners gewend bent. Dat betekent dat er 

enkele wijzigingen zullen zijn in het wel, niet of beperkt aanbieden van faciliteiten en in de uitvoering 

van diensten. In uw reisbescheiden zullen we u zoveel mogelijk van de juiste informatie voorzien.  

 

In uw eigen belang worden de volgende maatregelen aan boord getroffen: 

 

Basisregels 

 Voor alle passagiers en bemanningsleden gelden de afstandsregels van 1,50 meter 

 Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg 

 Handen schudden strikt vermijden 

 Regelmatig goed en uitgebreid handen wassen 

 Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

 

Maatregelen aan boord 

 Wij vragen u een gezondheidsverklaring vooraf zelf in te vullen. Deze ontvangt u bij uw 

reisbescheiden en kunt u bij de receptie bij het inchecken in te leveren 

 Bij het betreden van het schip wordt er op de dag van inscheping een koortsmeting 

uitgevoerd met een contactloze thermometer 

 Passagiers moeten hun handen desinfecteren wanneer ze het schip betreden. 

 Alle openbare ruimtes worden regelmatig schoongemaakt 

 Artikelen die door passagiers worden gedeeld (tijdschriften, magazines of 

gezelschapsspellen) zijn helaas niet beschikbaar 

 Op plaatsen waar de minimale afstand voor een korte tijd niet kan worden nageleefd (zoals 

in de gangen), moet u even een mondkapje dragen 

 Het ontbijt, lunch en diner wordt op enkele schepen in twee zittingen uitgevoerd 

 Alles wordt aan tafel geserveerd en worden er geen buffetten aangeboden 

 Het excursieprogramma hebben we hier en daar moeten aanpassen op de actuele situatie 

 Indien u taxivervoer heeft geboekt is het dragen van een mondkapje in de taxi verplicht 


