
Flexibele boekingsvoorwaarden 19 januari t/m 30 september 2021 

Boek je tussen 19 januari en 01 oktober 2021 een rondreis met vertrek t/m 31 december 2021 
dan gelden de volgende voorwaarden: 

 Gratis annuleren of omboeken tot 30 dagen voor vertrek. Let op: boekingskosten, eventuele 
kosten van vliegmaatschappijen voor de annulering of omboeking van vluchten* en/of 
annuleringskosten voor de Inca Trail en Gorillapermits (indien van toepassing) worden wel in 
rekening gebracht. Binnen de dertig dagen gelden de Sawadee-ANVR 
annuleringsvoorwaarden.  

 Niet genoten reisdagen bij repatriëren worden vergoed. 
 Gratis annuleren tot dag voor vertrek bij een COVID-19 besmetting indien je 

annuleringsverzekering niet uitkeert. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden bij je 
verzekering. Meer informatie over de Europeesche reis- en annuleringsverzekering vind je 
hier: https://www.europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoord Boekingskosten 
worden wel in rekening gebracht. 

* zodra we de vliegtickets definitief vast gaan leggen, stellen we je hiervan op de hoogte. Je hebt 
dan nog 3 werkdagen de tijd om je reis zonder kosten te annuleren. Uiteraard laten we dan ook 
weten wat die kosten zijn.  

Voorwaarden bij het boeken van een landarrangement (reis zonder vluchten): 
Ook in de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het boeken van een landarrangement 
mogelijk. Maar houd dan wel rekening met het volgende: 

 Als wij een reis moeten annuleren omdat het land waar je naar toe gaat een code 
oranje/rood heeft of krijgt, vergoeden we geen annuleringskosten of wijzigingskosten voor 
de vluchten die je zelf hebt vastgelegd. 

 Mocht tijdens jouw rondreis code oranje of rood uitgeroepen worden in het land waarin jij 
verblijft, dan zal je zelf moeten zorgdragen voor een repatriëring naar jouw thuisland. 
Sawadee zal hierin niet bemiddelen.  

Let op: bovenstaande versoepelde voorwaarden zijn niet van toepassing op poolreizen, 
Galapagos-cruises en reizen uitgevoerd door onze partners Anders Reizen, Dragoman, Exodus 
Travels en Intrepid Travel. We vragen je contact met ons op te nemen om de betreffende 
boekings- en annuleringsvoorwaarden te bespreken. 
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