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Inleiding 
De Turkse overheid heeft een uitgebreide reeks maatregelen genomen om verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. Naast deze algemene maatregelen doet de overheid er alles aan om 
veilig rezien van en naar Turkije te garanderen.  
 
Op 24 februari is de eerste fase van vaccinaties in Turkije afgerond, waardoor zorgmedewerkers 
en mensen boven de 65 inmiddels beschermd zijn. Het perspectief op een mooie en vooral 
veilige vakantie gloort dus. 
  
Uiteraard voldoet Sailing Chef aan alle overheidsvoorschriften met betrekking tot COVID-19. 
Daarbij is het onze doelstelling dat onze gasten zonder zorgen kunnen boeken en geen lastige 
procedures moeten dorlopen om geld terug te krijgen of te worden “afgescheept” met een 
voucher.  
 
Indien reizen niet mogelijk is vanwege COVID-19 restricties, vinden we samen dus altijd een 
oplossing die bij u past. 

Voordat u reist 
Turkije heeft geen COVID-19 inreis-gerelateerde quarantaine verplichting, maar wel een aantal 
regels om te voorkomen dat besmette personen inreizen.  
 
Alle reizigers van 6 jaar en ouder die per vliegtuig komen, moeten voordat ze aan boord gaan 
een negatieve PCR-testuitslag kunnen laten zien. Deze verplichting geldt niet voor transfer en 
transitreizigers. De test mag bij aankomst in Turkije niet ouder zijn dan 72 uur. Ook reizigers over 
land en zee moeten een negatieve PCR-testuitslag laten zien. 
 
Reist u naar Turkije en bent u tijdens de 10 dagen voorafgaande aan uw reis in het Verenigd 
Koninkrijk of Denemarken geweest? Dan moet u na aankomst in Turkije 14 dagen in 
thuisquarantaine.  
 
Vliegt u naar Turkije? Dan moet u zich registreren via deze website van de Turkse overheid. Deze 
elektronische registratie moet binnen 72 uur voor het aan boord gaan van het vliegtuig gedaan 
zijn. 

Verzekering 
De Nederlandse ziektekostenverzekering dekt medische incidenten, inclusief 
COVID-19-gerelateerd, ongeacht de geldende waarschuwingscode tot maximaal de verzekerde 

https://hsgm.saglik.gov.tr/en/
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-completes-1st-stage-of-covid-19-vaccination/2155537
https://register.health.gov.tr/


 
bedragen binnen de basisverzekering. We raden u echter aan om voor vertrek uw 
ziektekostenverzekering te controleren. 
 
De Turkse overheid heeft een speciaal verzekeringspakket voor buitenlandse reizigers 
geïntroduceerd vanaf €15. Deze verzekering dekt de behandelingskosten in het geval een 
buitenlandse toerist COVID-19 positief zou testen. U kunt hier meer informatie vinden over de 
Tourist Protection and Support Insurance en de verzekering aanvragen. 

Voorzorgsmaatregelen 
Sailing Chef voldoet aan alle lokale COVID-19-voorschriften, inclusief de volgende aan boord: 
 

● Zichtbare informatieposter 
● Hand-desinfectiemiddel aan dek en in de hutten 
● Temperatuurcontrole elke keer dat een gast aan boord komt en van boord gaat 
● Mondmaskers zijn beschikbaar voor elke gast 

 
Mocht een gast symptomen ontwikkelen of een hoge temperatuur vertonen tijdens de dagelijkse 
temperatuurcontrole, dan zal deze gast officiële COVID-19 testen ondergaan. Indien positief, 
zullen we alle voorschriften en medische richtlijnen met betrekking tot quarantaine en 
behandeling volgen. 

Annulering 
Ons doel is om al onze gasten een zorgeloze vakantie te bieden. Daarom hanteren we een 
flexibel “no nonsense” beleid met betrekking tot de COVID-19-pandemie. In het geval dat de 
overheid COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen oplegt, die het voor u onmogelijk maakt om te 
reizen, bieden we u volledige de flexibiliteit om: 
 

1. te worden omgeboekt naar een nieuwe datum later in het huidige seizoen of het 
volgende seizoen in dezelfde maand onder dezelfde voorwaarden. Als u wilt omboeken 
naar een andere maand, bijvoorbeeld juli in plaats van mei, wordt het prijsverschil 
verrekend. 

2. te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen, met uitzondering van de 
kosten gerelateerd aan het Sailing Chef-garantiefonds. 

 
Voor de aanpak van calamiteiten is het Sailing Chef Guarantee Fund (SCGF) opgericht. Omdat we 
een financieel gezond bedrijf zijn, zal het SCGF nog steeds uitbetalen als de fondsen erin op een 
gegeven moment onvoldoende blijken. Het SCGF wordt dan weer aangevuld wanneer reizen op 
grotere schaal wordt hervat. Kortom, geen risico voor u, onze gast. 
 
Inmiddels, in maart 2021, hebben we al een jaar ervaring met onze policy opgedaan. Zonder 
uitzondering hebben we onze gasten tevreden kunnen stellen (u kunt enkele ervaringen lezen op 
Google reviews). Uiteraard hopen we, net als u, op een fantastisch vakantieseizoen. Maar, mocht 
dit onverhoopt niet kunnen,dan  zorgen we dat u altijd een tevreden gast bent en blijft.   

https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy
https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy
https://g.co/kgs/3AgjEN
https://g.co/kgs/3AgjEN


 

Sailing Chef COVID-19 Policy 
Updated: 16 March 2021 

Introduction 
The Turkish government has taken an extensive set of measures to prevent the spread of 
COVID-19. In addition to these general measures, the government is doing everything it can to 
guarantee safe travel to and from Turkey. 
 
On February 24, the first phase of vaccinations in Turkey was completed, which means that 
healthcare workers and people over 65 are now protected. The prospect of a beautiful and, 
above all, safe holiday glows. 
  
Of course, Sailing Chef complies with all government regulations regarding COVID-19. Our goal is 
that our guests can book carefree and do not have to go through complicated procedures to get 
a refund or be "fobbed off" with a voucher. 
 
If travel is not possible due to COVID-19 restrictions, together, we will always find a solution that 
suits you. 
 

Before you travel 
Turkey does not have a COVID-19 entry-related quarantine obligation. Still, it does have some 
rules to prevent infected people from entering. 
 
All travelers six years and older arriving by air must present a negative PCR test result before 
boarding. This obligation does not apply to transfer and transit travelers. The test must not be 
older than 72 hours upon arrival in Turkey. Travelers by land and sea must also show a negative 
PCR test result. 
 
Are you traveling to Turkey, and were you in the UK or Denmark during the ten days before your 
trip? Then you must go home quarantine for 14 days after arrival in Turkey. 
 
Are you flying to Turkey? Then you must register via this website of the Turkish government. This 
electronic registration must be done within 72 hours before boarding the aircraft. 
 

Insurance 
Personal health insurance typically covers medical incidents, including COVID-19-related, 
regardless of the applicable travel warning code in place. However, we recommend that you 
check your health insurance before you travel. 
 
The Turkish government has introduced a special insurance package for foreign travelers 
starting at €15. It covers the costs of treatment in case a foreign tourist tests COVID-19 positive. 
You can find more information about Tourist Protection and Support Insurance and apply for the 
insurance here. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/en/
https://hsgm.saglik.gov.tr/en/
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-completes-1st-stage-of-covid-19-vaccination/2155537
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-completes-1st-stage-of-covid-19-vaccination/2155537
https://register.health.gov.tr/
https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy
https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy


 
 

Precautionary measures 
Sailing Chef complies with all local COVID-19 regulations, including the following onboard: 
 

● Visible information poster 
● Hand disinfectant on deck and in the cabins 
● Temperature control every time a guest comes on and disembarks 
● Face masks are available for each guest. 

 
Should a guest develop symptoms or exhibit a high temperature during the daily temperature 
check, this guest will undergo official COVID-19 testing. If positive, we will follow all regulations 
and medical guidelines regarding quarantine and treatment. 

Cancellation 
Our goal is to provide all our guests with a carefree holiday.  
 
That is why we have a flexible "no-nonsense" policy concerning the COVID-19 pandemic. 
Suppose the government imposes COVID-19 related travel restrictions that make it impossible 
for you to travel. In that case, we give you complete flexibility to: 
 

● Be rebooked to a new date later in the current season or the next season in the same 
month under the same conditions. If you want to rebook to another month, for example, 
July instead of May, we settle the price difference. 

● Cancel and receive a full refund within days, except for the Sailing Chef Guarantee Fund's 
(SCGF) nominal costs. 

 
The Sailing Chef Guarantee Fund (SCGF) was established to deal with calamities. Because we are 
a financially sound company, the SCGF will still payout if the funds in it prove insufficient at any 
point. The SCGF will then be replenished when larger-scale travel resumes. In short, no risk for 
you, our guest. 
 
At this stage, we have already gained a year of experience with our policy. Without exception, we 
have been able to satisfy our guests based on this policy (you can read some experiences on 
Google reviews). Of course, just like you, we hope for a fantastic 2021 holiday season. In the less 
and less likely event that this is not possible, we will ensure that you are and remain a satisfied 
guest. 


