
 

 

 

Betreft: Uw terugvlucht vanuit Egypte  
 
Lijnden, 17 maart 2020 
 
 
 
Beste reiziger van Corendon en Stip, 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus ervoor zorgt dat wereldwijd steeds strengere 

maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te beperken. Vele lokale overheden 

hebben extra maatregelen getroffen en naar alle waarschijnlijkheid heeft u dit zelf ook al ervaren. 

Daarnaast kunnen wij in verband met mogelijk nog in te voeren extra in- en uitreisbeperkingen in 

zowel Nederland, België als Egypte, de terugvlucht op de oorspronkelijke terugreisdatum niet 

garanderen. Daarom hebben wij het besluit moeten nemen om alle vakantiegangers in Egypte zo 

snel mogelijk terug naar Nederland te halen.   

Wat betekent dit voor uw terugvlucht? 

We zetten het puntsgewijs voor u op een rijtje: 

• We zijn op dit moment de terugvluchten aan het organiseren. Uw terugvlucht zal naar 

verwachting woensdagmiddag 18 maart of donderdagmiddag 19 maart plaatsvinden.  

• U kunt uw nieuwe vluchtnummer en vluchttijden vinden in ‘mijn Corendon’, of ‘mijn Stip‘ 

op de website. De tijden zijn ook bekend bij onze reisleiding en worden opgehangen op 

het informatiebord in uw hotel. Tot slot zullen wij u ook per sms informeren over uw 

vluchttijden. Let op: wij kunnen u alleen een sms sturen als u bij boeking rechtstreeks aan 

ons – dus niet aan uw reisbureau - uw mobiele nummer heeft doorgegeven. Wanneer u 

een stoelreservering had, is deze helaas niet meer geldig voor deze terugvlucht omdat we 

voor deze vluchten passagiers van meerdere vluchten moeten combineren.  

• Naar verwachting vliegt u rechtstreeks terug naar Amsterdam of Maastricht. Wanneer u 

bent opgestapt in Maastricht of Brussel, maar aankomt in Amsterdam, staan er bussen 

klaar om u naar de luchthaven van Maastricht of Brussel te brengen.  

• Een deel van onze gasten heeft bij boeking besloten om zelf de transfer naar het hotel te 

regelen. In deze uitzonderlijke situatie, bieden wij ook die gasten aan om van onze 

gezamenlijke transfer gebruik te maken, terug naar de luchthaven. Wanneer u hier geen 

gebruik van wilt maken, verzoeken wij u dit door te geven aan onze reisleiding, zodat er 

niet onnodig op u wordt gewacht.  

 

 



 

 

 

Wat gebeurt er met niet-genoten vakantiedagen? 

Helaas kunnen wij de niet-genoten vakantiedagen niet aan u terugbetalen. Net als voor iedereen 

is de wereldwijde huidige corona-crisis ook voor ons een overmachtssituatie. Wij vertrouwen erop 

dat u hiervoor begrip heeft.  

Waar kunt u terecht met vragen? 

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Daarmee kunt u terecht bij onze reisleiding. 

Zij zijn volledig geïnformeerd en op de hoogte van de huidige situatie. Gezien de enorme drukte 

verzoeken wij u om geen telefonisch contact met ons Contact Center op te nemen. Onze collega’s 

daar kunnen u op dit moment ook niet meer informatie geven dan in deze brief staat.  Wij danken 

u hartelijk voor uw begrip. 

We vinden het ontzettend vervelend voor u dat uw vakantie op deze wijze plotseling eindigt. Wij 

vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een spoedige en 

goede terugreis toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steven van der Heijden 
CEO Corendon 


