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Reizen met Sijfa Cruises in Covid 19 tijd 
 
Sijfa cruises wil in deze tijd er zo goed mogelijk voor zorgen dat uw reis doorgang kan 
vinden. Ook spant Sijfa zich maximaal in om de reis zo veilig mogelijk te laten verlopen, we 
volgen daarom sowieso alle adviezen van het RIVM.  
 
Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de maatregelen er ten tijde van uw reis zullen uit 
zien, maar wij zijn positief gestemd over de mogelijkheden om de reis zonder al te veel 
beperkingen te laten plaatsvinden. 
 
De maatregelen die we sowieso nemen zijn: 
• Het personeel heeft voor aanvang van de reis een Covid19 test gedaan 
• Bij het inschepen meten we de temperatuur van alle gasten, dit herhalen we dagelijks 
• Ook vragen we u bij binnenkomst, in de panoramalounge en in het restaurant om uw 

handen te ontsmetten 
• Het personeel draagt mondmaskers 
• Het gehele schip is voorzien van looproutes 
• De gemeenschappelijke toiletten zijn niet in gebruik, u beschikt over privé sanitair in uw 

eigen cabine. 
• Op het gehele schip wordt de lucht continue ververst met buitenlucht, de buitenlucht 

wordt gefilterd en rechtstreeks de kamers ingeblazen, dit geldt ook voor de 
panoramalounge en het restaurant. 

 

Ruime keuze 1-Persoons cabines voor alleengebruik 
Doordat vanwege Corona niet het hele schip gebruikt wordt zijn er meer cabines 
beschikbaar voor individueel gebruik dan bij onze normale reizen. Dit maakt de reis voor u 
veilig en aantrekkelijk. 
 

Lift aan boord 
MS Carmen heeft een lift aan boord, het schip is echter minder geschikt voor 
rolstoelgebruik.  
 

De kamers  
2 Persoons gebruik Alleengebruik 

Hoofddek                     1.525            2.135  
Promenadedek achtersteven                     1.595            2.233  
Promenadedek voorsteven 

 
          1.525  

*) de genoemde prijs is per persoon en incl. BTW 
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Promenade dek 
 
16 m2 
Frans balkon 
Bovenste verdieping 
Kamers 300-321 

 

 
Hoofddek 
 
16 m2 
Panorama raam 
Onderste verdieping 
Kamers 216-240 
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Drankenpakket 
Wij bieden u de mogelijkheid om een all-inclusive drankenpakket af te sluiten voor uw reis, 
de opties zijn de volgende 
 

Drankenpakket 1 
€ 125,- p.p. 

incl. Frisdrank, sappen, koffie (incl. cappuccino, espresso, latte 
macchiato), thee en water  

Drankenpakket 2 
€ 175,- p.p. 

incl. Huiswijn, bier, frisdrank, sappen, koffie (incl. cappuccino, 
espresso, latte macchiato), thee en water  

Drankenpakket 3 
€ 235,- p.p. 

incl. Open Bar, alle huiswijnen en dranken inbegrepen (incl. sterke 
drank) 

 
Drankenpakketten kunnen alleen per cabine worden geboekt. (indien u met 2 personen in 
een cabine verblijft dan dient u dit pakket voor beide personen in dezelfde cabine bij te 
boeken. Deze drankenpakketten zijn alleen vooraf te boeken en niet tijdens uw verblijf aan 
boord. Uw keuze uit onze exclusieve wijnkaart valt buiten het drankenpakket. 
 

Excursies en museumbezoek 
Op het moment dat deze informatie is opgesteld is nog niet bekend hoe het kunstzinnig 
programma er uit gaat zien. In ieder geval organiseren we in iedere stad die we aandoen 
(behalve Venlo) een rondleiding en een rondleiding in een spraakmakend museum.  
Dit programma kent per onderdeel een kleine meerprijs, hoofdzakelijk bestaand uit de 
toegangsprijs en de kosten voor de rondleider. Als u een museumkaart heeft zijn de 
Nederlandse musea in de meeste gevallen gratis toegankelijk. 
 

Voorbehoud aanlegplaatsen 
De in het vaarschema opgenomen ligplaatsen zijn onder voorbehoud van toewijzingen door 
de plaatselijk verantwoordelijke havendiensten.  Vaartijden dienen te worden gezien als 
richtlijnen. Eventueel noodzakelijke wijzigingen aan het vaarschema geven geen recht op 
enige tegemoetkoming. 
 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Voor al onze reizen houden wij de maatregelen op de bestemming nauw in de gaten. 
Daarnaast hebben we wekelijks contact met onze partners op de bestemming. Zodra er een 
verandering is in het reisadvies vanuit Buitenlandse Zaken of er drastische maatregelen 
worden genomen op de bestemming zullen wij maatregelen treffen. Zolang een bestemming 
geen negatief reisadvies heeft kan de reis uitgevoerd worden. De reis gaat door. 
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Dat betekent dan ook dat er geen versoepeling is van de annuleringsvoorwaarden, de 
geldende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. De reis kan dus niet kosteloos 
geannuleerd worden. Als u besluit zelf uw reis te annuleren, dan zijn de geldende 
annuleringsvoorwaarden van toepassing. 
 
Code rood betekent: Negatief reisadvies. Sijfa Cruises is dan genoodzaakt de reis te 
annuleren. Wij verplaatsen de reis zo spoedig mogelijk naar een nieuwe datum. U krijgt een 
voucher voor de nieuw geplande reis. 
 
• Bij reservering betaalt u 10% reserveringskosten, deze zijn niet restitueerbaar 
• Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de reis betaalt niets extra’s 
• Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de reis betaalt u 50% van de totale 

reissom 
• Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de reis betaalt u 75% van de totale reissom 
• Wij adviseren u een reisverzekering af te sluiten voor overmachtssituaties. 
 
 
 
Heeft u nog verdere vragen? Mail ons dan gerust via er@sijfacruises.com of 024-3572008. 
 
 


