
Amsterdam, 30 maart 
 
Geachte Tozai Travel reiziger,  
 
Wij begrijpen dat u op dit moment met veel vragen zit over uw geplande Japan reis. 
De laatste tijd zijn er in het binnen- en buitenland een hoop ontwikkelingen geweest.  
Tot voor kort was er daarom nog veel onduidelijk. Het was dan ook afwachten welke veranderingen er 
zouden zijn in de Nederlandse- en Japanse regelgeving.  
 
Vanaf 21 maart tot nader order worden reizigers uit de meeste Schengenlanden waaronder Nederland 
niet meer  toegelaten in Japan. Daarom kunt u helaas nu niet naar Japan reizen.  
 
Leest u het dagelijks aangepaste advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken svp: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/japan/reizen/reisadvies. 
 
Alle klanten van Tozai Travel die voor april een pakketreis (Tozai tour) hebben geboekt, zullen wij zo 
spoedig mogelijk benaderen om te bespreken wat voor mogelijkheden wij u kunnen bieden.  
Voor reizen met vertrek vanaf mei en later is het nog niet mogelijk om op dit moment een duidelijk advies 
te geven. Wij verzoeken u te wachten tot 1 maand voor vertrek. 
 
Vanwege de vele dossiers en aangepaste werksfeer (op basis van advies in Nederland) kan het even 
duren voordat u hierover geïnformeerd zult worden.  Hierdoor zijn we telefonisch ook minder goed 
bereikbaar. 
Heeft u een niet dringende vraag? Dan verzoeken wij u graag via de email info@tozai.nl contact met 
ons op te nemen zodat de telefoon beschikbaar blijft voor dringende zaken. 
Mocht het wel dringend zijn, dan kunt u ook bellen (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:  
 
         Japan National Tourism Organization's "Guide for when you are feeling ill" 

 - Multilingual clinic/hospital search available in English   
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html 
 

         JNTO's "Japan Visitor Hotline" 

 - Available in English, Chinese, Korean and Japanese 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 

  
         Japan Guide (Engelstalig informatie website over reizen in Japan) 

https://www.japan-guide.com/news/alerts.html 
  
         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 

 


