Aanvullende voorwaarden 1 daagse vliegreis naar de Grand Prix van Oostenrijk
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.

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.

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 voor vrijdag ochtend (2 juli) een afspraak te maken voor een Corona test.

Geldigheid PCR test;
U dient gedurende de reis ten allen tijden een geldige PCR test (max 72 uur oud op zondag avond 23:00uur) te
kunnen overleggen.
Alle kosten die voortkomen uit het niet kunnen tonen van een geldige PCR test zijn geheel ten laste van de
reiziger zelf.

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 PCR test te worden ingecheckt.

Gezondheid verklaring
Iedere reiziger is verplicht gezondheidsverklaring bij zich te hebben tijdens deze reis. Hier kan ten alle tijden
naar gevraagd worden. Deze is te downloaden op de website van het ministerie van Volksgezondheid.

