
DE ALGEMENE REGEL: MONDKAPJES DRAGEN IN GESLOTEN RUIMTES EN TWEE METER 
AFSTAND HOUDEN TOT ANDEREN. 

OP VLIEGVELDEN CONTINENTAAL PORTUGAL 
—


Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot anderen. 
—


Er vinden controles plaats van de 
lichaamstemperatuur. 

VLIEGVELD AZOREN 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Twee meter afstand houden tot anderen. 
Bewijs van negatieve Covid 19 test in de laatste 72u. 

Gebruik van mondkapjes in privé transport. 

VLIEGVELD MADEIRA 
—


Verplicht 
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot anderen. 
14 dagen isolatie van non-residents na aankomst. 

Gebruik van mondkapjes in privé transport. 


IN DE STEDEN  
—


Kiosks en straat verkoop open. 
Winkels open.  

Restaurants, café’s, terrassen open. 

IN RESTAURANTS, CAFES EN TERRASSEN 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes bij binnenkomst en bij 

vertrek. 
Afstand houden tot andere bezoekers. 

— 
Beperkte capaciteit. Discotheken gesloten. 

IN HET OPENBAAR VERVOER 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot anderen. 
—


2/3 van de capaciteit toegestaan. 

TAXI’S, UBERS, AUTOHUUR 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Zitplaats naast bestuurder van taxi of Uber moet vrij 
blijven. 

— 
Er is 2/3 van de normale capaciteit toegestaan en 

beschikbaar. Dat geldt ook voor privé huur 
voertuigen (rent-a-cars) 

IN COMMERCIËLE GELEGENHEDEN 
—


Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot anderen. 
— 

Beperkte capaciteit. 

BIJ MONUMENTEN, KERKEN EN MUSEA 
—


Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot andere bezoekers. 
— 

Beperkte capaciteit. Er zijn vaak looprichtingen 
aangegeven. 

FOODHALLEN & MARKTEN OVERDEKT 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot andere bezoekers. 

Thuis in Lissabon / Foodtours, zeiltours en stadstours voor mensen die niet graag de toerist uitgangen maar wel graag 
het mooiste van Lissabon willen zien. 
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— 

REIZEN NAAR PORTUGAL 2020



Beperkte capaciteit. Er zijn soms looprichtingen 
aangegeven. 

THEATERS EN BIOSCOPEN 
— 

Verplicht  
Gebruik van mondkapjes. 

Afstand houden tot andere bezoekers. 
— 

Er zijn looprichtingen aangegeven. 
Aantal zitplaatsen beperkt. 

CAMPINGS  
—


2/3 van de capaciteit toegestaan 

ZWEMBADEN 
—


Beperkte capaciteit om de afstand te bewaren.


ACCOMODATIES 
— 

Open 
Het ‘clean & safe’ logo bevestigd dat de 

accommodatie zich houdt aan de extra regels 
omtrent hygiene en veiligheid.  

CRUISESCHEPEN 
— 

Geen toegang aan land.  

OPEN LUCHT EVENEMENTEN  
— 

Groen licht 
Mits gehouden op een manier waarop het aantal 
toegeschouwd gemanaged kan worden. Er zijn 

looprichtingen en twee meter fysieke afstand houden 
is verplicht.  

RELIGIEUZE EVENEMENTEN 
— 

Groen licht 

Mits men zich houdt aan de regels voor beperkt 
aantal toeschouwers, mondmaskers en de fysieke 

afstand.  

 
OP HET STRAND 

—

Verplicht  

1,5 meter afstand houden tot andere bezoekers, 
zowel op het strand als in zee. 

3 meter afstand van andere parasols. 
Gebruik schoeisel in strandtenten/terrassen en bij het 

betreden van het strand. 
Je handen desinfecteren met gel bij aankomst en bij 

vertrek. 
— 

KIES JE STRAND ZORGVULDIG  
Download de App INFO PRAIA. Hierop kun je zien 
welk strand er vol bezet (rood), 2/3 bezet (geel) of 
1/3 bezet (groen) is. Je hebt geen toegang tot een 

vol bezet strand.  
—


BETREDEN VAN HET STRAND

Het is verboden te parkeren op plekken die daarvoor 

niet bedoeld zijn.  
Draag schoeisel. 

Er kunnen looprichtingen zijn aangegeven. 
— 

HUUR PARASOLS OF LIGBEDDEN

Maximaal 5 gebruikers per parasol. 

Verhuur mogelijk tot 13.30. 
— 

STRANDTENTEN/TERRASSEN

Verplicht gebruik van schoeisel 

Houd 1,5 meter afstand tot de andere klanten 
Beperkte capaciteit 

— 
ACTIVITEITEN OP HET STRAND


Sport activiteiten met meer dan 2 personen 
verboden (uitzondering: surf lessen en water 

sporten). 
Gebruik van roeibootjes, glijbanen of binnen douches 

verboden.  

STADSTOURS, FOODTOURS EN ZEILTOURS 
— 

DIE MOGEN DUS WEER :D 

Thuis in Lissabon / Foodtours, zeiltours en stadstours voor mensen die niet graag de toerist uitgangen maar wel graag 
het mooiste van Lissabon willen zien. 
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EXTRA INFORMATIE EN TIPS: 

Portugal en ik heten jullie van harte welkom!  
Dit document bevat de belangrijkste regels voor Portugal, is vrij vertaald naar het Nederlands en is 

opgesteld op 9 juni 2020. Wijzigingen voorbehouden. Check bij vertrek altijd de actuele stand van zaken. 


Voor vragen of boekingen van een tour mail naar contact@thuisinlissabon.nl


Thuis in Lissabon / Foodtours, zeiltours en stadstours voor mensen die niet graag de toerist uitgangen maar wel graag 
het mooiste van Lissabon willen zien. 

• Bijeenkomsten tot 20 personen zijn toegestaan. In Lissabon geldt vooralsnog een 
maximum van 10 personen. 


• Mondkapjes zijn in Portugal te koop bij elke apotheek. Apotheken vind je in overvloed in 
elke stad of dorp.


• Desinfecterende gel is in Portugal te koop bij elke apotheek of supermarkt. Op veel 
plekken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van gel (in winkels, markten, bij de 
stranden etc).


• Check bij aankomst op het strand of er specifieke regels zijn op dat betreffende strand.


• Bij onduidelijkheid, vraag iemand even om uitleg. De Portugezen helpen je graag. 


• Download de strand App INFO PRAIA.


• Neem een paar mondkapjes mee, koop de rest zo nodig hier. 


• Reserveer vooraf bij restaurants als je zeker wilt zijn van je plek. Als het je niet zo veel 
uitmaakt waar je zult eten, is reserveren niet nodig. Reserveren is altijd aan te raden voor 
groepjes groter dan 6 personen.


• Reizen binnen Portugal kan vrijuit. Bij landsgrens oversteek per auto wordt je paspoort 
gecontroleerd tot 15 juni en kan alleen op de oversteek-punten genoemd op deze site. 
Treinvervoer over de grens is vooralsnog beperkt. 


• Grotere evenementen zijn gecanceld tot zeker begin september. 


• Als je gewoon in de buitenlucht door de stad loopt, in de natuur bent, richting de 
bakker loopt of op het strand bent hoef je geen mondkapje op. 

• Als je lekker op het terras zit en je hebt eten besteld, bent aan het eten, hebt 
gegeten en bent aan het nakletsen hoef je geen mondkapje op.  

• Vergeet tussen al deze maatregelen door geen zonnebrand creme te smeren ;). Die is hier 
ook gewoon te koop bij elke supermarkt, op elk strand en bij elke en apotheek!

THUIS IN LISSABON  
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mailto:contact@thuisinlissabon.nl
https://www.sef.pt/en/pages/noticia-sef.aspx?nID=249
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