
Beste Canadareizigers,

Het is wat geweest, niet? De pandemie zette de wereld op zijn kop en iedereen heeft zich

moeten aanpassen op professioneel, persoonlijk en sociaal vlak. Hopelijk is dat voor jullie goed

verlopen en zijn jullie ondanks alle strakke regels het jaar toch goed doorgekomen. Nog

belangrijker: hopelijk is iedereen gezond en wel gebleven!

Contact met ieder van jullie was dan veelal digitaal, maar daarom niet minder hartelijk! Bij deze

willen we jullie oprecht bedanken voor jullie begrip, positieve reacties, vertrouwen en

ondersteuning. We kijken positief naar de toekomst en blijven up-to-date met alle aspecten

van reisplanning in Canada. In haar 29e jaar doet Nature Trek Canada (NTC) het nog (steeds)

goed - we kunnen gebruik maken van financiële reserves en krijgen steun van de Canadese

overheid. Nature Trek Canada blijft dus (gewoon) bestaan en we hopen dat iedereen deze

Covid-19 periode goed doorkomt.

Nu 2020 achter de rug is en we voorzichtig durven uitkijken naar een avontuurlijkere toekomst,

lijkt het ons goed om volgende zaken nog eens toe te lichten:

• terugbetaling van reisgelden voor annuleringen die vorig jaar noodgedwongen moesten

plaatsvinden,

• en de mogelijkheden om in 2021 of 2022 naar Canada te komen.

Ieder reisgezelschap heeft vorig jaar een terugbetalingsoverzicht ontvangen voor (1) boekingen

gemaakt in Nederland via de consolidator (vluchten, camper- en autohuur) en (2) boekingen

gemaakt in Canada via NTC (accommodatie, excursies, veerboten etc.). Terugbetaling vindt ook

plaats via deze indeling. Al met al een intensieve administratieve (en boekhoudkundige) klus

waar Annemarie het hele afgelopen jaar zoet mee was!

Terugbetaling reizen die in 2020 geannuleerd moesten worden.

Een deel van de reisgezelschappen die in 2020 hun Canada reis moesten annuleerden hebben

al een eerste schijf van de terugbetaling ontvangen. Anderen kozen voor terugbetaling zodra

Nature Trek Canada alle bedragen (minus eventuele annuleringskosten) heeft ontvangen.

Teruggave van alle reissommen vinden normaal gezien plaats tussen december 2020 en

februari 2021. Nature Trek Canada maakt bedragen over nadat ze zelf terugbetalingen van

derden heeft ontvangen. Sommige bedrijven proberen terugbetalingen te spreiden om de

deuren niet te hoeven sluiten.

Nature Trek Canada zal in de komende 4 weken ieder reisgezelschap een aanvullend financieel

overzicht toesturen waarin de verschillende mogelijkheden weer zijn opgenomen.



Hoe staat het er nu voor met reizen naar Canada in 2021?

Op vakantie gaan naar Canada is op dit moment (nog) niet mogelijk en we gaan ons niet wagen

aan een prognose over wanneer de grenzen opnieuw open gaan – dat laten we aan (andere)

experts over. De huidige situatie zal hopelijk veranderen nu vaccins geïntroduceerd worden.

Een inreisverbod voor internationale vakantiereizigers geldt nog steeds voor onbepaalde tijd.

Canada geeft zichzelf de ruimte het inreisverbod aan te passen naargelang de situatie. Wij

houden jullie op de hoogte.

Het is de Canadese overheid die uiteindelijk bepaalt of en wanneer de grenzen open gaan.

Luchtvaartmaatschappijen handhaven de regels en laten aan de consolidator/reizigers weten

als een vlucht naar Canada niet door kan gaan vanwege de Covid19 pandemie.

Reizen gepland voor 2021 en 2022

Reisgezelschappen die ervoor

kozen om hun reis te verschuiven

naar 2021 of 2022 kregen een

Corona voucher voor boekingen

gemaakt in Nederland en een NTC

Voucher voor boekingen gemaakt in

Canada.

De Corona voucher is door de

Stichting Garantie Fonds (SGR)

gegarandeerd en een aanvullende

SGR-regel is dat de Corona voucher

vanaf 6 tot 12 maanden na uitgifte

nog inwisselbaar is voor eenzelfde

geldbedrag indien gewenst. Betaling

dient (uiterlijk) te gebeuren een jaar

min een dag na de uitgiftedatum.

Belangrijk Daarnaast blijft het dus

mogelijk de voucher te gebruiken

voor een Canadareis in 2022.

Dezelfde voucher blijft dan onder

SGR garantie.

Als je in 2020 (of 2021) je Canadareis moest annuleren dan krijg je van NTC een tegoed bon voor

het samenstellen van een nieuw arrangement. De tegoedbon is voor hetzelfde reisgezelschap en

geldig voor een reis in 2022 of 2023.



Welke mogelijkheden zijn er voor NTC reizigers die een Corona voucher hebben:

 Afwachten of doorgaan met de boekingen voor 2021 in de veronderstelling dat reizen in

2021 opnieuw mogelijk wordt. Voor mensen die in 2021 al een reis via NTC hebben geboekt,

is de GoSafe garantie van toepassing op camperreizen - als 6 weken voor vertrek niet

gereisd kan worden vanwege Corona dan kan de reis zonder kosten geannuleerd worden.

Je kunt dan kiezen om de datum te wijzigen naar een later moment (mag ook in 2022) of

restitutie. Voor boekingen gemaakt in Canada gelden mogelijk wel nieuwe

annuleringsvoorwaarden omdat veel operators wijzigingen doorvoerden. Wij zijn daarvan

op de hoogte.

 Al een keuze maken en

o vooruit denken en de Corona/NTC vouchers gebruiken voor een Canada reis in

2022.

o terugbetaling reissom als de 2021 reis (helaas) geannuleerd wordt,

Als jullie meer willen weten over de verschillende opties neem dan vooral contact met ons op

information@naturetrek.ca.

Extra: nieuwe kracht bij Nature Trek Canada
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we graag
Iwan Lewylle aan jullie voorstellen! Hij zal deel
uitmaken van het Nature Trek Canada-team als
‘manusje van alles’. Weliswaar met de intentie om
in 2021 een extra impuls aan het sociale
mediagebeuren te geven en om een actieve rol te
spelen in reisbegeleiding en opzet/uitwerking van
Individuele Arrangementen.

Iwan en zijn gezinnetje kwamen drie jaar geleden vanuit België op Vancouver Island aanwaaien
en ze hebben het hier aardig naar hun zin. De afgelopen jaren werkten NTC en Iwan al nauw
samen in functie van verschillende groepsreizen in British Columbia. Iwan is een bioloog-met-
humor, begaafd fotograaf en ervaren natuurgids en vogelkijker.

Groeten uit Canada en hopelijk tot gauw!!

Het Nature Trek Canada – team: Lo, Annemarie & Iwan


