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Ti veilig

Geniet van een
onbezorgd verblijf
Wat een fijn vooruitzicht: binnenkort gaat u op
vakantie. Het zal nog een beetje anders zijn dan u
gewend bent. Veiligheid is belangrijk, ook op
vakantie. Bereid u daarom goed voor. Dan
geniet u des te meer van uw verblijf.

Wat kunt u doen op uw vakantiebestemming?

Tips


voor een
veilige
vakantie

Wat kunt u zelf doen voor vertrek?
Check de reisadviezen
Bekijk de actuele reisadviezen van de overheid op
www.nederlandwereldwijd.nl. Voor uw bestemming zijn
vakantiereizen mogelijk, maar net als thuis is het belangrijk
om voorzichtig te zijn. Zorg dat u goed op de hoogte bent
van de lokale coronamaaatregelen. Deze kunnen anders
zijn dan in Nederland.

Check de website van de camping
Voor uw veiligheid en die van andere gasten respecteert
de camping de richtlijnen van de overheid. Mogelijk zijn
sommige voorzieningen daarom nog (deels) gesloten. Op
de officiële website van de camping vindt u de meest
actuele informatie hierover.

Houd u aan de lokale
richtlijnen



Vermijd grote drukte en
evenementen


Reis niet met het
openbaar vervoer


Contacteer een arts als
u klachten krijgt


Gebruik uw gezond
verstand

Welke veiligheidsmaatregelen neemt de camping?


Veilige werkwijze personeel

U kunt onbezorgd van uw vakantie
genieten. Zwemmen, ontspannen,
meedoen met activiteiten en het
buitenleven ontdekken. Daar is
vakantie natuurlijk voor bedoeld.
Voor uw veiligheid volgt de camping
de richtlijnen van de autoriteiten. De
maatregelen zijn op elke
bestemming vaak net even anders.



De campingmedewerkers werken volgens lokale
veiligheidsrichtlijnen, gebruiken beschermende en
desinfecterende materialen en helpen u graag als u
vragen hebt.

Veilige afstand

Wilt u precies weten hoe het op uw
camping is geregeld? Kijk dan op de
officiële website van de camping.

Ook op de camping geldt: zorg voor een veilige afstand.
Om dit te kunnen waarborgen gelden er richtlijnen.
Daarnaast ontvangen campings nu vaak minder gasten
dan gebruikelijk.



Veilig gebruik voorzieningen

Check uw route

De meeste voorzieningen zijn open, dus u kunt gewoon
zwemmen, sporten, spelen en een lekker eten in het
restaurant. Mogelijk gelden er richtlijnen voor aangepast
gebruik. Sommige voorzieningen kunnen gesloten zijn
omdat de lokale wetgeving dit voorschrijft.



Met uw auto reist u veilig naar uw bestemming. De
grenzen zijn open, maar grenscontroles zijn nog wel
mogelijk. Plan voor vertrek uw route en zorg dat u op de
hoogte bent van de coronamaatregelen in eventuele
doorreislanden.



Schoonmaak en hygiëne

Check uw reisverzekering

Elke camping hanteert een schoonmaakprotocol dat
voldoet aan de lokale richtlijnen. Ook uw accommodatie
wordt grondig gereinigd voor u deze betrekt. Zo kunt u
veilig van alle voorzieningen gebruikmaken.

Weet waarvoor u verzekerd bent als u op vakantie gaat.
Zorg voor een goede reis- en annuleringsverzekering en
neem bij twijfel contact op met uw verzekerings
maatschappij.

Check uw inpaklijst
Neem voldoende mondkapjes, desinfecterende handzeep
en papieren doekjes mee op vakantie. En check de website
van de camping of u nog wat moet meenemen, zoals eigen
bedlinnen of beddengoed.



Eigen sanitair in uw accommodatie
Alle Vacansoleil-stacaravans en bepaalde typen
safaritenten beschikken over een toilet en badkamer. Dit
geldt niet voor bungalowtenten en staanplaatsen. Meer
informatie over uw accommodatie vindt u uw
reispapieren.
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