Goed nieuws, groen licht! Onze autocars rijden terug met een bezetting van 100%. Een autocar huren is dus terug
mogelijk voor uw uitstappen.
Het dagelijkse leven komt meer en meer op gang en we leren al wat beter te leven met Covid-19. Binnen onze sector
is er grondig nagedacht over hoe we met zijn allen op een verantwoordelijke, milieuvriendelijke en vooral veilige
manier samen kunnen reizen.
Voor België en Nederland kregen we inmiddels groen licht, voor andere landen binnen Europa houden we jullie op
de hoogte van zodra we richtlijnen van de plaatselijke autoriteiten ontvangen. Deze volgen wij nauwgezet op.
Om alles ordelijk te laten verlopen, vragen wij u als reiziger steeds rekening te houden met de volgende regels.
•
•
•
•

Enkel gezonde reizigers mogen reizen. Hebt u voor vertrek symptomen van Covid-19, gelieve u reis dan uit te
stellen. Zo brengen we niemand in gevaar.
Het ontsmetten van de handen is verplicht telkens wanneer u opstapt op de autocar. Elke autocar is
voorzien van alcohol gel.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor personen ouder dan 12 jaar.
Om gezondheidsredenen is het gebruik van het toilet op de autocar niet toegestaan. Voor uw comfort
voorzien we voortaan extra tussenstops.

Onze chauffeurs en gidsen doen er alles aan om u op een zo comfortabele en veilige manier te laten genieten van uw
reis. Het airconditioningsysteem wordt optimaal onderhouden en de filters worden op regelmatige basis gereinigd
met een desinfecterend product. Tijdens elke tussenstop wordt de autocar extra verlucht.
Wij rijden de toekomst veilig en positief tegemoet en hopen u spoedig terug te mogen verwelkomen aan boord van
één van onze autocars.

Vraag hier u offerte aan!
Een aangepast programma van onze dagreizen voor juli en augustus volgt begin volgende week.
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