VAKANTIEADRES ONBEKEND

Veilig en
verantwoord op reis!
Kies veilig en verantwoord
voor een avontuur in binnenof buitenland

AVONTUUR IN BINNEN- OF BUITENLAND

Op verrassingsreis voor 1 juli 2020
Wil jij op korte termijn op verrassingsreis? Dan kun
je er vanuit gaan dat je verrast wordt met een

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Op dit moment zit reizen naar het buitenland er even
niet in, maar hopelijk duurt het niet al te lang meer

voordat we de grens weer over mogen! Uiteraard volgen
wij bij Vakantieadres Onbekend het nieuws omtrent

reizen en COVID-19 op de voet zodat we goed op de
hoogte blijven. Daarbij kijken we natuurlijk naar de

veiligheid in de verschillende Europese landen en welke
landen hun grenzen weer geopend hebben.

De informatie halen wij op via de Rijksoverheid en via

avontuur in eigen land. Dit geldt in ieder geval nog
voor aankomsten t/m 30 juni.

Op verrassingsreis vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli wordt opnieuw gekeken of reizen naar
het buitenland verantwoord is en of je zonder

problemen naar het buitenland kunt reizen. Het zou
dus kunnen dat je na 1 juli wel op een bestemming
in het buitenland terecht komt, MITS het veilig en

toegestaan is! Maar weet; je hebt volledig in eigen
hand of je op avontuur in binnen- of buitenland
gaat! Hoe? Dat lees je hieronder:

Covid controls. Deze kun je zelf ook opzoeken via:

Bestemming in eigen land of niet?

Rijksoverheid

maximaal naar je bestemming wilt rijden. Op die

www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Covid Controls

Op www.covidcontrols.co vind je een wereldkaart

waarop je heel makkelijk kunt zien welke landen reizigers
binnen laten en welke landen nog in lockdown zitten.

Tijdens het boeken kies je zelf hoeveel KM je

manier bepaal je dus eigenlijk helemaal zelf of je

het aandurft om verrast te worden met een verblijf

in het buitenland, of dat je liever voor een avontuur
in eigen land gaat.

Verblijven

De verblijven waarmee wij onze avonturiers
verrassen worden zorgvuldig door ons

VRAGEN? BEL OF CHAT MET ONS

geselecteerd. Hierbij letten we natuurlijk op de

Vanuit NL: 022 675 39 06
Vanuit BE: 0031 226 75 39 06
facebook.com/vakantieadresonbekend

verlopen.

getroffen maatregelen zodat het verblijf veilig kan

Klaar voor avontuur? Boek
verrassingsreis hier!

