Voor reizen met vertrekdatum in 2021 geldt:
Zorgeloos boeken
Kijk jij er ook weer zo naar uit om te reizen? Uiteraard begrijpen we heel goed dat de huidige
situatie rond het coronavirus vragen kan oproepen over jouw reisplannen. Welke maatregelen
neemt Wandeltochten Canarische Eilanden om verantwoord en veilig te reizen? Welke speciale
voorwaarden hanteren we nu waardoor je zonder zorgen een reis kan boeken?
Onze reizen zijn veilig vanwege het kleinschalige karakter. Bij alle reizen maken we namelijk
gebruik van kleinschalige accommodaties en een huurauto of kleinschalig individueel vervoer.
Tijdens de hiking trips wandel je heerlijk in de vrije natuur, op rustige wandelpaden, ver weg van
het massatoerisme.
We zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van de geldende regels van de overheid van de
Canarische Eilanden, zodat we je goed kunnen informeren.

Geld terug Garantie
We vinden het belangrijk dat je jouw reis boekt wanneer je daar zelf een goed gevoel bij hebt en
dat vol vertrouwen doet. Het boeken van een reis moet plezier geven, geen twijfel en
onzekerheid. We hanteren daarom voor individuele en groepsreizen met vertrek in 2021
flexibele reis-en annuleringsvoorwaarden die passen bij een onzekere tijd. Mocht de reis
wegens negatief (Corona) reisadvies niet doorgaan, dan is er een geld terug garantie. Jouw
boekingsbedrag staat veilig bij STO Garant.

8 dagen optie
Deelname aan groepsreizen is beperkt tot 10 personen. Wil je bij de eerste boekers horen, maar
weet je het nog even niet zeker? Dan kun je gebruik maken van de 8 dagen optie. Binnen deze 8
dagen kun je ons laten weten of je de reis wel of niet definitief wil boeken. Wil je sowieso
boeken, dan hoef je niets te doen. De optie gaat dan automatisch over in een definitieve
boeking. Je ontvangt van ons dan een bevestigingsbrief.

Zonder aanbetaling
Wij bieden je de mogelijkheid om een boeking te doen zonder aanbetaling. Dit betekent dat je
bij boeking niets hoeft te voldoen. De reissom dien je dan volledig te voldoen, uiterlijk 6 weken
voor vertrek.

Gratis annuleren of omboeken
We hanteren tot 6 weken voor vertrek gratis annuleren of omboeken van de gereserveerde reis,
ongeacht de reden daarvan. Mocht er binnen die 6 weken een negatief reisadvies worden
uitgeroepen door de Nederlandse overheid, dan bieden we je te allen tijde de keuze: teruggave
van de reissom of gratis omboeken van de reis naar een andere datum.

Jouw boekingsbedrag is te allen tijde beschermd bij STO Garant, een
erkende garantieregeling.

Heb je nog vragen? Bel of mail ons dan gerust. We helpen je graag!

