
 
 

Aanvullende voorwaarden 1 daagse vliegreis naar de Grand Prix van Italië 

I.v.m. de voortdurende onzekerheden rondom Corona is GPTicket & Grand Prix Travel genoodzaakt een aantal 
aanvullende voorwaarden aan deze specifieke reis te verbinden. Dit om de risico’s voor U maar ook voor 
GPTicket & Grand Prix Travel te beperken.  

Minimumaantal deelnemers; 
Het minimumaantal deelnemers voor deze specifieke reis bedraagt 100 personen. Indien dit aantal niet wordt 
gehaald, behoudt GPTicket & Grand Prix Travel zich het recht voor deze reis te annuleren. In geval van 
annulering om deze reden hoort u dit uiterlijk een 5 weken voor het geplande vertrek. Wij doen echter ons 
best dit zo vroeg mogelijk in te schatten. Vanzelfsprekend zijn er aan een dergelijke annulering voor u geen 
kosten verbonden.  
 
Aanvullende voorwaarden 
Helaas is het nog niet mogelijk om nu al een pasklaar reisadvies te geven voor uw reis naar Italië. De situatie is 
nog steeds aan veranderingen onderhevig. Als gevolg van deze voortdurende onzekerheden rondom Corona is 
GPTicket & Grand Prix Travel genoodzaakt een aantal aanvullende voorwaarden aan deze specifieke reis te 
verbinden. Dit om de risico’s voor u maar ook voor GPTicket & Grand Prix Travel te beperken. De onderstaand 
vermelde maatregelen zijn een weergave van de huidige geldende maatregelen deze zijn aan verandering 
onderhevig. 
 
Annuleringen bij negatief reisadvies of uitsluiting toeschouwers bij race: 
Als op enig moment voor aanvang van de reis het reisadvies voor onze bestemming code oranje of rood is, of 
wordt er besloten dat er geen publiek bij de race aanwezig mag zijn dan wordt deze reis geannuleerd en krijgt u 
de gemaakte kosten (minus € 10,00 pp) gerestitueerd. 
 
Aanvullende Documenten/benodigdheden 

• Digital Passenger Locator Form 
Alle reizigers die vanuit Nederland een reis naar Italië maken, moeten vóór aankomst in Italië een 
negatieve testuitslag tonen (een moleculaire of antigeentest met certificaat). De test mag bij 
aankomst niet ouder zijn dan 48 uur.  
Ook moet in Italië iedere reiziger een zogenaamd Digital Passenger Locator Form kunnen laten zien bij 
aankomst. Hier kan door de Italiaanse autoriteiten naar gevraagd worden.  
 

• Gezondheidsverklaring; 
Iedere reiziger is verplicht een gezondheidsverklaring bij zich te hebben tijdens deze reis. Hier kan ten 
alle tijden naar gevraagd worden. 
Deze is te downloaden op de website van de Rijksoverheid/ ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Gezondheidsverklaring reizigers (Nederlands) | Publicatie | Rijksoverheid.nl. 
 

• Mondkapjesplicht 
Reizen naar Italië in coronatijd betekend dat je een mondkapje moet dragen. Vanaf 6 jaar is 
het verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes en het openbaar vervoer. Ook 
op drukke plaatsen waar de 1 meter afstand regel niet kan worden gegarandeerd, wordt een 
mondkapje geadviseerd. 
Let op: reis je moet het vliegtuig naar Italië? Dan zijn stoffen mondkapjes niet toegestaan. Je dient een 
medisch mondkapje te dragen. 
 
 
 
 



 
 
 
Annulering door deelnemer zelf: 
Wanneer door ziekte (incl. positieve Corona test) u onverhoopt niet deel kunt nemen aan deze reis, dan dient u 
dat per omgaande te laten weten en gelden de algemene annulering voorwaarden.  
Het advies is om op vrijdag ochtend (10 september) een afspraak te maken voor een Corona test. 
 
Geldigheid Corona test; 
U bent verplicht bij vertrek een geldige negatieve Corona test (PCR of Antigeen met certificaat) te 
overhandigen op de airport bij de incheckbalie maar deze ook de gehele reis bij u te dragen. 
Alle kosten die voortkomen uit het niet kunnen tonen van een geldige PCR test zijn geheel ten laste van de 
reiziger zelf. 
 
Ons advies is om voor vertrek een PCR test te laten afnemen. PCR tests (72 uur) zijn namelijk langer geldig dan 
antigeen tests (48 uur). Wanneer de  PCR test max 72 uur oud is op zondag avond 23:00uur dan kunt u weer 
terug naar Nederland vliegen. Een antigeen test is momenteel maximaal 48 uur geldig 
 
Inchecken Rotterdam Airport; 
Alle deelnemers dienen uiterlijk 1,5 uur voor het geplande vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven. Alle 
deelnemers dienen samen met geldige negatieve Corona test (met certificaat) te worden ingecheckt. 
 
Tot slot 
Besef te allen tijde dat je tijdens je reis te gast bent in Italië.  Het dringende doch vriendelijke verzoek om alle 
geldende regels en maatregelen te respecteren die Italië, vervoerders en het circuit hanteren. Altijd en overal. 
 
Voor de meest actuele informatie verzoeken wij u te kijken op reisadvies Italië	 


