
 

 

 

COVID 19 – reisinformatie                                                                                                  juni 2021 

In mei  2021 is het reisadvies van de Nederlandse overheid aangepast.  

De kleurcode van diverse bestemmingen is van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar 

‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) gegaan .  

 Bekijk hier het actuele reisadvies van de Rijksoverheid.   

 Voor inwoners van België  deze  pagina  

Mocht het reisadvies nadat u gereserveerd heeft  wijzigen en geldt er code rood voor de 

periode dat u uw accommodatie heeft geboekt, krijgt u van ons het bericht dat de vakantie 

niet door kan gaan. Wij bekijken  samen met u  en de eigenaren/verhuurders de 

mogelijkheden om de reservering te wijzigen naar een andere datum. 

Er worden geen vouchers meer uitgegeven. 

U draagt zelf de  volledige verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen gesteld door 

Nederlandse c.q. Belgische  overheden  en Griekse overheid: https://travel.gov.gr     

Men dient zich te houden aan de richtlijnen;  bij klachten  blijft u  thuis en laat u testen. 

Kunt u hierdoor uw reis niet maken informeer ons dan z.s.m. om uw reis te annuleren of 

indien mogelijk om te boeken.  

Een goede annulerings- reis- en zorgverzekering is daarom belangrijk! 

Noodzakelijke formulieren:  

- Voor Nederlandse reizigers: voor vertrek vanaf Nederlandse luchthavens is een 

Nederlandse gezondheidsverklaring nodig. Dit formulier kan ook nodig zijn bij thuiskomst! 

- Certificaat van goede gezondheid: bij aankomst in Griekenland dienen reizigers  vanaf 5 

jaar een officieel certificaat van goede gezondheid te overleggen. Voor alle certificaten 

geldt dat ze in het Engels moeten te zijn en uw naam, gelijk aan uw naam in uw paspoort of 

op ID-kaart, moeten bevatten.  

De Nederlandse overheid geeft aan dat u ook geaccepteerd wordt met een vaccinatiebewijs 

van het RIVM in het Nederlands op de website www.nederlandwereldwijd.nl.  

De Griekse overheid geeft de volgende mogelijkheden met betrekking tot deze certificaten.  

- Een certificaat van een negatieve PCR test van een goedgekeurd laboratorium, uiterlijk 72 

uur voor aankomst afgenomen. 

- Een vaccinatie certificaat van een gecertificeerde autoriteit inclusief het aantal doses, type 

vaccin en data van vaccineren. 

- Een certificaat van een lokale autoriteit of laboratorium dat u hersteld bent van SARS-

CoV-2. 

- Een certificaat van een positieve PCR test, zodat u kan aantonen dat u hersteld bent van 

SARS-CoV-2 virus, minimaal 2 maanden en maximaal 9 maanden voor uw aankomst 

afgenomen. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/griekenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://travel.gov.gr/


 

 

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

vaccinatie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vaccinatiebewijs-na-de-prik-tegen-corona 

 

- PLF formulier: alle reizigers zijn verplicht een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen 

tenminste voor 23:59 op de dag voordat u aankomt in Griekenland, met gedetailleerde 

informatie over hun vertrekpunt, de duur van eventuele eerdere verblijven in andere landen 

en het adres van uw verblijf in Griekenland. U ontvangt op de dag van aankomst, na 00.00 

uur, een QR code die wordt gescand bij binnenkomst in Griekenland. 

Vergeet niet om het PLF tijdig in te vullen! Niet invullen betekent dat u mogelijk bij 

aankomst geweigerd wordt om Griekenland binnen te komen en u riskeert een boete. 

U vindt het formulier met een handleiding voor het invullen/instructie op: PLF formulier: 

https://travel.gov.gr 

Het komt soms voor dat de QR code pas laat of zelfs helemaal niet wordt gemaild door de 

Griekse autoriteiten.  

Het is daarom aan te bevelen de bevestiging die u ontvangt direct na het invullen van het 

formulier, mee te nemen (geprint of op uw telefoon of tablet) en dit te laten zien bij 

aankomst, zodat  men in Griekenland kan zien dat het  formulier wel is ingevuld, maar de 

QR code niet is aangekomen. 

N.B.:  Alle reizigers worden bij aankomst aan willekeurige tests onderworpen. Degenen die 

zijn geselecteerd om te worden getest, kunnen nog steeds onmiddellijk doorgaan naar hun 

eindbestemming.  

Wanneer  het testresultaat positief is, wordt de bezoeker hiervan op de hoogte gebracht en 

14 dagen onder begeleiding in quarantaine geplaatst. Ook wanneer betreffende persoon  

ingeënt  is. 

Accommodatie.: onze accommodaties volgen de regels van de lokale autoriteiten.  

Zij zijn verplicht om een registratieboek bij de houden van alle gasten die in hun woningen 

verblijven.  

De gegevens die zij nodig hebben zijn uw naam, uw nationaliteit, datum van aankomst en 

vertrek, contact gegevens (adres, telefoon, e-mail) om het mogelijk te maken om met u te 

communiceren nadat u vertrokken bent en er een mogelijke Covid-19 besmetting wordt 

geconstateerd nadat u vertrokken bent.  

 

De  woningen zijn schoon bij aankomst en vertrek. 

Er worden speciale door de Griekse overheid opgelegde desinfecteringsprocedures gevolgd 

door de eigenaren, u mag tijdens de schoonmaak niet aanwezig zijn in de woning of op het 

balkon/terras.  

 

Een tussentijdse schoonmaak wordt zo veel mogelijk beperkt. 

Indien u een tussentijdse schoonmaak wenst kan dit in overleg met de eigenaar.  

De eigenaar is niet verplicht hier gehoor aan te geven.  

Uiteraard worden handdoeken en bedlinnen aangeleverd tijdens uw verblijf  zoals in de 

beschrijving van uw vakantiewoning. 
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Zwembaden: zwembaden worden schoongemaakt volgens het protocol van het Griekse 

ministerie van Volksgezondheid. Volgens het protocol zijn sierkussens op stoelen en 

bedden niet toegestaan.  

U wordt gevraagd gebruik te maken van uw eigen badlaken of eventueel door de 

accommodatie verstrekte badlakens. 

Transfer: de chauffeurs zijn getraind volgens de richtlijnen van de Griekse overheid en zullen 

derhalve ook een mondkapje dragen. U dient zelf eveneens te zorgen voor een mondkapje.  

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens transfers per bus, taxi en boot.  

 

Autohuur:  de autoverhuurbedrijven waarmee wij samenwerken hanteren de strikte regels 

van de Griekse regering en de Griekse ministeries en autoriteiten van Volksgezondheid 

Er worden speciale door de Griekse overheid opgelegde procedures gevolgd voor het 

desinfecteren van het kantoor van het autoverhuurbedrijf, eventuele transferbusjes, het 

interieur en exterieur van huurauto’s en accessoires zoals, autosleutels, kinderzitjes, etc.  

Op dit moment geldt in de horeca dat alleen de buitenruimtes zijn geopend (m.u.v. hotels). 

De horeca is op dit moment geopend tot 00.15 uur en geldt er een avondklok die ingaat om 

00.30 uur tot 05.00 uur. Klanten die op een tafel wachten of die naar het toilet gaan dienen 

een mondkapje te dragen. Er mogen maximaal 6 personen aan één tafel zitten. 

In winkels en supermarkten is het dragen  van mondkapjes  verplicht. Ook worden er een 

beperkt aantal klanten toegelaten in winkels en wordt de sociale afstand in acht genomen 

(1,5 meter). 

 


