Info COVID-19 Seizoen 202
Geachte gasten
Het kampeerseizoen 2021 staat voor de deur, maar jammer genoeg zijn de reisbeperkingen nog steeds
actueel in verschillende landen. Toch gaan we op 17 april open, en zullen iedereen die wil komen graag op
onze camping te ontvangen.
Algemeen in Luxembur
1. In Luxemburg zijn er minder beperkingen in het dagelijkse leven dan andere landen, alle winkels zijn
open. Mondkapjes binnen zijn overal verplicht, buiten waar de 2 meter niet kunnen worden ingehouden. In
winkelcentra mag ook niet gegeten of gedronken worden. In het openbaar mag er geen alcohol worden
gedronken.
2. Vanaf vanaf 7 april zal ook de horeca op terrassen tot 18:00 uur met registratieplicht en onder zeer strikte
voorwaarden mogelijk worden op voorwaarde dat de nieuwe besmettingen niet buitengewoon sterk
toeneemt. Voor meer informatie klik op of kopieer de onderstaande link.
https://covid19.public.lu/dam-assets/covid-19/toolbox/nouvelles-mesures/af che/mesures-7-avril.pdf
Er is een avondklok in Luxemburg tussen 23:00 en 06:00 uur. Je mag na 23:00 uur wel je hond nog uitlaten
binnen een straal van 1 km van je verblijfplaats. (1 persoon) en uiteraard in een noodgeval
Deze maatregelen zijn niet door ons opgesteld maar door de Luxemburgse Ministerie van
Gezondheid en Justitie. Respecteer en houdt je dan ook aan deze regels.
Doe het voor jezelf, anderen en voor ons als camping-eigenaren.

1. Algemene COVID-19 reis regels
Voor reisende naar Luxemburg
1.Burgers van de EU en met de Schengen geassocieerde landen hebbe
vrij toegang tot het grondgebied van Luxemburg, ongeacht het doel van hun verblijf. Vertaald uit de of ciële
site van het Ministerie van Luxemburg. Klik op de onderstaande link voor meer informatie
https://covid19.public.lu/de/reisende/luxemburg-besuchen.html
Transit door België is altijd mogelijk, met een bevestigde boeking
Voor reisende met auto terug naar Nederland
Op dit moment geld er nog geen negative testuitslag voor reizigers die met de auto Nederland inreisen
Bron Rijksoverheid Nederland. Klik op de onderstaande link voor meer informatie
Kijk bij negatieve testuitslag bij verschillende vervoersmanieren en klik vervolgens op reizen met de auto.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatievecovid-19-testuitslagen.
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Zorg ervoor dat je altijd een mondkapje en voor kinderen vanaf 6 jaar bij je hebt.

