
ALGEMENE INFORMATIE & VOORBEREIDING OP DE INSCHEPINGSDAG 
 

 

1. Wat is de geplande route voor Jewel of the Seas? 

Jewel of the Seas biedt 7-nachten rondvaarten aan vanuit Limassol, Cyprus, en zal een 

bezoek brengen aan Athene, Griekenland, 

evenals de Griekse eilanden Rhodos, Kreta, Mykonos en Santorini. 

 

 

2. Wanneer begint Jewel of the Seas met varen vanuit in Cyprus? 

Binnen een paar korte maanden zal Jewel of the Seas naar Cyprus varen van juli tot 

oktober 2021. 

 

 

3. Wie komt in aanmerking om de nieuwe reisroutes van Jewel of the Seas in 

Cyprus te boeken? 

Alle nationaliteiten kunnen boeken (tenzij in strijd met de amerikaanse wetgeving). We 

zijn verheugd om vakantiegangers te verwelkomen waar ze ook vandaan komen. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gast om ervoor te zorgen dat de vereiste 

gezondheidsmaatregelen worden nageleefd 

om Cyprus binnen te gaan of te verlaten, evenals de noodzakelijke instapvereisten bij het 

inschepen van het schip 

4. Welke ingevulde reisdocumenten hebben gasten nodig om aan boord te 

gaan? Zijn er andere belangrijke vereisten ter voorbereiding op de 

inschepingsdag? 

Reisvereisten evolueren snel en variëren afhankelijk van de inspanning en de snelheid 

van vertrek. 

Er zal communicatie plaatsvinden naar alle geboekte gasten die binnen 30 dagen 

vertrekken, om de laatste informatie te delen. 

Zorg ervoor dat u de Royal Caribb ean-app downloadt en uw  

contactinformatie binnen het app-profiel deelt, zodat we weten hoe we elke gast kunnen 

bereiken. 

Op dat moment verwachten we dat elke gast minimaal het volgende zal moeten 

overleggen: 

• Voor personen van 18 jaar en ouder, bewijs dat ze volledig zijn ingeënt tegen COVID -

19 

• Bewijs van een negatief SARS -CoV-2 RT-PCR-testresultaat voor binnenkomst in het 

land van waaruit het schip vertrekt (leeftijdsvereisten verschillen per rechtsgebied) 

• Compleet ingevulde Royal Caribbean Health Questionnaire, 24 uur voor vertrek 

beschikbaar in de app 

• Typische reisdoelen, inclusief paspoort of eventuele visa zoals vereist door het land van 

vertrek 

5. Zijn er naast een positief testresultaat nog andere redenen die een gast de 

toegang aan boord zou kunnen weigeren? 

Ons beleid voor weigering van vervoer, dat een niet-uitputtende lijst van redenen bevat 

waarom een schatting 

geweigerd, kan worden gevonden op 

[https://www.royalcaribbean.com/content/dam/royal/resources/pdf/refusalto-

transport.pdf] 

Enkele voorbeelden in clausule, maar zijn niet beperkt tot: 

• Voorafgaand aan het instappen, of op enig moment tijdens de reis, het niet naleven 

van onze veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 

beleid 

• Het niet leveren van bewijs dat ze volledig zijn ingeënt tegen COVID -19 



• Het nalaten om de waarheid te bieden beantwoordt aan onze gezondheidsvraag 

• Bewijs van COVID-achtige symptomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot 

temperatuurmetingen die gelijk zijn aan of 

hoger zijn dan 38 graden Celsius 

6. Heb ik een COVID-19-vaccin nodig om te cruisen? Welke documenten gelden 

als bewijs van vaccinatie? Hoe ver moet ik van tevoren mijn vaccin krijgen? 

Op dit moment zijn gasten van 18 jaar en ouder verplicht om volledig ingeent te zijn 

tegen COVID-19, samen met alle 

bemanningsleden aan boord. Elke gast moet uiterlijk op de uiterlijk op de dag van 

inscheping een bewijs van toelating overleggen 

vorm van het oorsprongsdocument van het vaccinatieregistratiedocument dat is 

afgegeven door (1) de gezondheidsautoriteit van het land die 

de vaccinatie heeft toegediend (bijv. de Vaccination Record Card van de Amerikaanse 

CDC) of (2) de medische zorgverlener van de gids 

die advertentie zorgde voor de accinatie. Elektronische registratiedocumenten worden 

alleen geaccepteerd voor ingezetenen van 

die landen waar elektronische documentatie het standaard uitgegeven formulier is (bijv. 

een unieke QR-code). Het 

vaccinatierapport ingediend bij Royal Caribbean moet aantonen dat de gast volledig is 

ingeënt. Dit betekent 

dat het de volledige cyclus van vereiste taken heeft voltooid voor de toegang. De laatste 

dosis dient minimaal 14 dagen voor de vertrekdatum van het schip te hebben 

plaatsgevonden. 

7. Welke kosten worden gedekt als een gast tijdens de cruise positief test op 

SARS-CoV-2? 

Als een persoon die onze protocollen heeft gevolgd, positief test tijdens zijn / haar cruise, 

is hij verplicht in scheepsquarantaine te gaan en zal moeten ontschepen en een 

reboarding worden geweigerd.  

 

De gast waarop dit van toepassing is zal een volledige resitutie van de betaalde cruise 

ontvangen. Bovendien dekt Royal Caribbean de kosten van medische behandelingen aan 

boord en 

voor die gast vereiste landgebaseerde quarantaine en zal eventuele extra gemaakte 

kosten regelen en betalen om de gast veilig naar huis te laten reizen. 

  

  

  

 


