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Bericht van de PVGE reiscommissie. 

 

In de afgelopen weken hebben wij ons best gedaan u regelmatig te informeren 

over de gang van zaken rond de geplande reizen in 2022.  

De nog steeds hoge corona-besmettingscijfers in Nederland en Europa volgen wij 

natuurlijk ook op de voet, en dat is –zoals u zult begrijpen- van grote invloed op 

het beleid van de reiscommissie hoe verantwoord verder te gaan met de 

meerdaagse reizen.  Dit met het oog op ieders gezondheid. 

De reiscommissie heeft nu het volgende besloten: 

 

8-daagse vliegreis naar Griekenland 11 t/m 18 mei 2022 wordt geannuleerd. 

Wij zijn van mening, dat de gezondheidsrisico’s die samenhangen met een dergelijke reis, zoals vliegen, rondreizen 

aldaar, verblijf in hotels en eventuele noodzakelijke quarantaines té groot zijn voor iedereen. Daarom laten we de reis 

niet doorgaan.  We stuiten op alle begrip van de reisorganisatie en hopen op hetzelfde begrip van iedereen die 

belangstelling had. Wellicht in 2023? 

 

9-Daagse touringcar reis naar Zwitserland 23 juni t/m 1 juli 2022 gaat vooralsnog door. 

Aangezien wij steeds van dezelfde touringcar gebruik zullen maken, wij in slechts 2 hotels verblijven en de afstand naar 

en van Zwitserland goed overbrugbaar is, zien wij minder “beren op de weg”.  Wij gaan vooralsnog door met de 

organisatie.  Uiteraard zijn alle dan geldende coronamaatregelen in Frankrijk (doorreisland) en Zwitserland van 

toepassing.  

Omdat de gebruikelijke informatiemiddag ook niet door kon gaan maar aanmeldingen niet al te lang kunnen wachten, 

kunt u binnenkort meer gedetailleerde informatie via de nieuwsflits over deze reis tegemoet zien. 

Intussen zit de reiscommissie niet stil. Wij blijven hoopvol dat de maatregelen in Europa het zullen toelaten dat we 

binnenkort weer verantwoorde, ook meerdaagse reizen kunnen aanbieden. 

Er wordt achter de schermen met reisorganisaties hard gewerkt om leuke dagtochten voor u te organiseren. Ook 

hiervoor: houd de berichtgeving in de gaten. 
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