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Veel gestelde vragen bij Busreizen 

Onderstaand geven we antwoord op een aantal veel gestelde vragen die we ontvangen hebben over 

de uitvoering van onze busreizen.  

 

Kunnen we met een gerust hart een ‘gele’ bestemming boeken? 

Een bestemming met code geel boeken, kan dat? Ja; geel wil zeggen wees waakzaam, maar een 

negatief reisadvies geldt er dan niet meer. En ja, naar die landen kunnen we weer veilig reizen! 

Reizigers hoeven na terugkeer geen coronatest te laten zien én quarantaine is ook niet nodig. Goed 

nieuws dus voor al die mensen die deze zomer in Europa op vakantie willen. En het aantal mogelijke 

bestemmingen groeit hard. 

Sinds deze week zijn Ierland, Finland, Portugal, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Duitsland, delen van 

Italië en Oostenrijk al op geel en vanaf 11 juni 2021 geldt dat ook voor Luxemburg, Polen, Tsjechië en 

Slowakije. Mogelijk volgen Frankrijk, Spanje en Griekenland op 14 juni. Een en ander geldt wanneer 

we ons aan de coronamaatregelen houden die op de bestemming gelden. Deze maatregelen 

versoepelen de komende weken nog steeds, goede kans dus dat vanaf augustus er nog slechts ’n 

paar maatregelen van kracht zijn, die nagenoeg geen invloed hebben op de beleving van uw 

vakantie. 

 

Wat als je op de plaats van bestemming bent en de kleur verandert? 

De kans dat we hetzelfde gaan meemaken als vorig jaar zomer, toen landen en gebieden opeens 

weer van geel op oranje schoten en mensen op stel en sprong moesten vertrekken, schatten we niet 

groot in. Dit is gebaseerd op wat virologen zeggen; de situatie in het buitenland is net als hier in 

Nederland, stabieler is dan vorig jaar zomer, omdat er overal gevaccineerd en getest wordt. 

 

Mondkapjes in de bus 

Dat is momenteel nog lastig te zeggen, want het is onduidelijk wanneer deze verplichting (en op 

welke bestemming) zal vervallen. Mogelijk is dit voor grote delen van uw reis niet nodig. Het kan 

echter zijn dat e.a. tijdens de doorreis op sommige plekken nog wel een vereiste is. Ook kan het zijn 

dat het dragen van een mondkapje verplicht is voor het bezoek aan bijvoorbeeld een museum.  

 

Bezetting in de bus 

Ook hier is nog veel onduidelijkheid over. We gaan er vanuit dat wanneer we de eerste busreizen uit 

gaan voeren, de volledige bezetting weer toegestaan is. In ons geval houdt dat in dat we met 

maximaal 44 personen reizen en bij de reizen met Luxury Class+ touringcar reizen met maximaal 38 

personen. 

 

Hebben we straks twee vaccinaties nodig? 

Ook hier heerst, nu, half juni, nog enige onduidelijkheid. De regels verschillen nu per land en het kan 

best zo zijn dat in een land die regels binnen afzienbare tijd weer aangepast worden. Wel is het zo 

dat zo’n beetje alle landen de volgende regel hanteren: wie niet gevaccineerd is (of nog maar één 

prik heeft gehaald) moet zich laten testen. 
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Steeds meer landen vragen echter geen dure pcr-test meer, maar nemen genoegen met een veel 

goedkopere antigeenzelftest. Mensen die niet gevaccineerd zijn hoeven zich sowieso geen zorgen te 

maken dat ze niet op reis kunnen. Mogelijk stelt het kabinet reizigers één zelftest gratis ter 

beschikking, maar die beslissing moet nog vallen. 

Begin juli wordt het EU-certificaat verwacht, waarin uniforme regels zijn opgenomen waar je in 

landen aan moet voldoen als het gaat om coronatesten, vaccinaties of quarantaineverplichtingen. 

 

Geïnformeerd op reis 

De Jong Intra vakanties is als reisorganisatie, net als u, afhankelijk van steeds veranderende 

informatie op alle bestemmingen die wij aanbieden. Onze mensen zullen zich echter tot het uiterste 

inspannen om u bij de laatste reispapieren de tijdens uw reis geldende maatregelen duidelijk en 

helder over te brengen. Ook onze chauffeurs/reisleiders zullen u hierover, tijdens de reis, steeds 

goed voorlichten. Zodat u weer van een fijne en onbezorgde busreis kunt genieten. 


