
Amsterdam, eind mei 2020 

 

Geachte Tozai Travel reiziger,  

 

Hopelijk kunt u snel weer naar Japan reizen met 1 van onze 25 prachtige reizen. 

 

Sinds 21 maart tot vermoedelijk medio juni worden reizigers uit de Schengenlanden waaronder 

Nederland niet meer toegelaten in Japan. Daarom kunt u helaas nu nog niet naar Japan reizen.  

Gezien de daling van het aantal besmettingen in Nederland, zal Japan waarschijnlijk weer snel zijn 

grenzen openen voor EU-ingezetenen! 

 

Leest u het dagelijks aangepaste advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken svp: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/japan/reizen/reisadvies. 

 

Japan zelf heeft in verhouding met Europa zeer weinig geïnfecteerden.  Alle restaurants, cafés, winkels 

zijn geopend en in juni zullen waarschijnlijk alle musea en attracties ook weer open gaan. 

 

Plant u een reis voor deze zomer of herfst? Dan kunt u dat gerust doen. Wij boeken graag een van onze 

mooie reizen voor u en als de reis (vooral de zomer) onverhoopt niet door zou kunnen gaan, dan komt 

de SGR wel weer met een Corona voucher of andere oplossing. 

 

Wil u i.p.v. een directe boeking eerst een offerte? Dan verzoeken wij u graag via de email info@tozai.nl 

contact met ons op te nemen omdat we nog grotendeels thuis werken en de telefoon soms niet meteen 

kan worden opgenomen (020-6262272). 

 

Het team van Tozai Travel wenst u en uw naasten veel gezondheid en een warm hart toe in deze 

moeilijke tijden! 

 

Hieronder staan een aantal handige links met betrekking tot reizen in Japan en het coronavirus:  
 
•         JNTO's "Japan Visitor Hotline" 24 hours a day  050-3816-2787,  +81-50-3816-2787 (from overseas) 

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001328767.pdf 

  
•         World Health Organization's "Q&A on coronaviruses"   

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

  
•         NHK (Engelstalig Japans nieuwsmedium): https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/ 

  
•         Kyodo news (Engelstalig Japans nieuwsmedium): https://english.kyodonews.net/  
 

•         FAQ pagina over het coronavirus van de ANVR (branchevereniging van reisorganisatoren) 
De ANVR heeft n.a.v. veel gestelde vragen over het coronavirus een speciale pagina aangemaakt :  
https://www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-virus 
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