Reisinfo
Jamaica
Reisdocumenten:
reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een internationaal paspoort nodig dat na retour nog 6 maand geldig is.
• Opgelet: ook kinderen en baby’s moeten een internationaal paspoort hebben. Voor elke minderjarige die niet
begeleid is door de ouders moet je een gewettigde volmacht tonen (te verkrijgen bij het gemeentebestuur). De
overheid van Jamaica is streng en deinst er niet voor terug om kinderen zonder geldig identiteitsbewijs terug
te sturen (eventuele extra kosten zijn voor jou).
• Reizigers met een andere nationaliteit moeten tijdig navragen welke documenten ze nodig hebben (bij hun
ambassade).
• Meer info: www.diplomatie.belgium.be
Praktische informatie over de vlucht naar Montego
Bay
WEGWIJS IN FRANKFURT
http://www.thomascook.be/exotische-vakanties/condor.aspx

De Lufthansa vlucht vanuit Brussel komt toe in Terminal 1, bijna altijd aan de A gates (uitzonderlijk ook aan de B gates). De
Condor vluchten vertrekken eveneens uit Terminal 1, maar dan van de B of C gates.

Op de luchthaven van Frankfurt kan u tax free goederen kopen. Vloeistoffen moeten in gesloten doorzichtige verpakking blijven
tot bij aankomst op de vakantiebestemming, of in België. Let op dat u op uw retour geen vloeibare tax free goederen aankoopt op
uw vakantiebestemming nadat uw bagage is ingecheckt.

Er is steeds een paspoortcontrole omdat u Europa verlaat. Een security check is er enkel indien u in Terminal 1 van 1A naar 1C
moet.

WEGWIJS IN MÜNCHEN
http://www.thomascook.be/exotische-vakanties/condor.aspx

De Lufthansa vlucht vanuit Brussel komt toe in Terminal 2. De Condor vluchten vertrekken vanuit Terminal 1. Wij raden aan
om te voet naar de andere terminal te gaan (ca. 15 min.), aangezien u met de bus langs een extra paspoortcontrole moet passeren.
Uw bagage wordt automatisch doorgecheckt en uw boarding pass houdt u zelf bij.

Op de luchthaven van München kan u tax free goederen kopen. Vloeistoffen moeten in gesloten doorzichtige verpakking blijven
tot bij aankomst op de vakantiebestemming, of in België. Let op dat u op uw retour geen vloeibare tax free goederen aankoopt op
uw vakantiebestemming nadat uw bagage is ingecheckt.

WEGWIJS IN KEULEN

http://www.thomascook.be/exotische-vakanties/condor.aspx

De Condor vluchten vertrekken vanuit Terminal 1.

Op de luchthaven van Köln kan u tax free goederen kopen. Vloeistoffen moeten in gesloten doorzichtige verpakking blijven tot
bij aankomst op de vakantiebestemming, of in België. Let op dat u op uw retour geen vloeibare tax free goederen aankoopt op uw
vakantiebestemming nadat uw bagage is ingecheckt.

PRESEATING

Indien u in Economy reist, kan u uw stoelen reserveren via de Condor hotline 02 712 05 85 of via het Internet op de website van
Condor.com. Je gaat daar naar Speciale Services en klikt op Stoelreservering. Dit kost 15EUR per persoon per traject. Indien u in
Premium Economy of Comfort Class reist, is dit gratis. De reservatie geldt voor het traject vanaf en de terugreis naar
Frankfurt/München/Keulen. Vanaf 12 uur voor vertrek kan de seat zonder supplement gekozen worden uit de nog beschikbare
stoelen.

PREMIUM ECONOMY
·

15cm meer beenruimte dan economy

·

Breed hoofdkussen en dekentjes

·

Premium menu met gratis alcoholische dranken bij de maaltijden

·

Gratis headsets

·

Keuze uit verschillende magazines

·

Wellbeing Set met een selectie van interessante accessoires voor tijdens de vlucht

·

Gratis seat reservatie en gratis online check-in – contacteer hiervoor uw reisagent

COMFORT CLASS
·

Extra comfortabele seats met royale beenruimte, ledlamp en stopcontact

·

Gratis seat reservatie en gratis online check-in – contacteer hiervoor uw reisagent

·

Tot 30kg bagage, ook van toepassing op de Lufthansa aansluiting

·

Gratis vervoer van sportmateriaal

·

Gebruik van de business lounge in Frankfurt/Keulen/München en op de bestemming (indien beschikbaar)

·

Welcome drink, cocktail service, exclusieve selectie van dranken

·

5-gangen menu, tafellinnen en een roos en apart dessert- en after dinner drink

·

Draagbare dvd speler en gratis headset

·

Uitgebreide keuze uit internationale kranten en magazines

·

Verwarmde doekjes en cosmetische set

·

6000 miles voor de Miles & More leden

BAGAGE
De check-in van de bagage in Brussel geldt tot de eindbestemming. U heeft recht op 20kg in Economy en Premium Economy. In
Comfort Class kan u 30kg meenemen. Bespaar op de kosten voor extra bagage en reserveer op voorhand via uw reisagent of via
Condor.com. Sportmateriaal tot max. 30kg wordt tegen meerprijs meegenomen (fietsen, surfboards, valschermen, golfuitrusting).
Dit materiaal moet min. 8u voor vertrek aangemeld worden via de websites van Lufthansa en Condor.

MAALTIJDEN
Tot 2 dagen voor vertrek kan u uw bijzondere maaltijden van de Premium categorie reserveren in de Economy Class voor slechts
15 EUR per traject. De Premium menu’s kunnen eveneens als speciale maaltijden geboekt worden zoals vegetarisch, glutenvrij,
… U kan dit aanvragen via uw reisagent of via Condor.com of via de Condor Hotline 02 712 05 85.

CHECK-IN
Als u vliegt vanuit Brussel en verder reist via Frankfurt of München, dan kan u thuis inchecken en uw boarding passes uitprinten.
Mogelijk vanaf 24 uren tot 2 uren voor vertrek op Condor.com. Hiervoor geeft u uw reservatienummer en familienaam in. Indien
nog geen seat is vastgelegd, kan dit nog mits een supplement van 15 EUR per traject (gratis in Premium Economy en Comfort
Class). Online check-in is niet mogelijk voor Cuba, Mexico en de Dominicaanse Republiek.

Indien u vliegt vanuit Keulen of indien u niet thuis wenst in te checken, kunt u tot 48u voor vertrek uw paspoortgegevens
doorgeven via uw reisagent of via de link op volgende webpagina http://www.thomascook.be/exotische-vakanties/condor.aspx.
Met deze gegevens kunnen wij u reeds vooraf inchecken. U kan uw boarding passes afhalen aan de Thomas Cook Tour Operator
balie op rij 11 samen met de toeristenkaarten (indien van toepassing).

In beide gevallen dient u uw bagage zelf af te geven aan de Lufthansa balie. Wij raden aan om minimaal 2u voor vertrek aanwezig
te zijn.
Controleer je retourvlucht:
Vluchtroosters kunnen altijd gewijzigd worden. Daarom moet je één of twee dagen voor de terugreis je
vluchtgegevens controleren.
• Heb je een pakketreis geboekt? Het uur van je transfer, het vluchtnummer en het vertrekuur staan op het
infobord en in het infoboek van Thomas Cook Service aan de receptie. Raadpleeg deze informatie en noteer
eventuele wijzigingen.
Problemen of klachten:
Tijdens vastgelegde bezoekuren tref je jouw reisleider aan in je hotel. Opgelet: in enkele gevallen is er geen
bezoekuur in je hotel, maar staat je reisleider tot jouw dienst in het kantoor. Deze informatie, de juiste bezoekuren in
je hotel alsook het SOS-telefoonnummer vind je in de informatiemap van Thomas Cook Service in je hotel aan de
receptie.
• De reisleiding spreekt Duits of Engels.
• Spreek je reisleider ter plaatse direct aan als je een probleem of een klacht hebt. Zij/hij doet al het nodige om
een goede en snelle oplossing te vinden.
• Het kantoor van Thomas Cook Service: Iberoservice Jamaica Ltd, 17 Claude Clarke Ave., Liberty Hill Building,
Ironshore. Telefoon: 001 876 940 3300.
• Raadpleeg elke dag het informatiebord en de informatiemap van Thomas Cook Service aan de receptie van je
hotel.

• Dringend probleem? Bel de Thomas Cook Servicelijn (24 u/24): 001 001 876 312 8972.
Vertrek niet zonder verzekering:
voor een zorgeloze vakantie raden wij je Allianz Global Assistance reisbijstandsverzekering aan. Zelfs wanneer je al
over een verzekering van je ziekenfonds beschikt, is dit een goede aanvulling. Informeer ernaar bij je reisagent.
Voor je gezondheid:
er zijn geen verplichte inentingen. Inentingen tegen DTP, tyfus en hepatitis A worden aanbevolen.
• Meer informatie over inentingen en preventie? Bel de reistelefoon van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde: 03/247 66 666. of: www.itg.be.
• Neem een kleine reisapotheek mee, met een medicijn voor darmklachten, zonnecrème …
Zwanger op reis:
Een zwangere vrouw mag met Condor vliegen tot het einde van de 35e week van de zwangerschap. Een medisch
attest is niet nodig. Vanaf 36 weken kan men niet meer vliegen.
Geld:
de munteenheid van Jamaica is de Jamaica Dollar (JMD, ongeveer 100 dollar voor 0,69 euro). Let wel: dit is slechts
een aanwijzing want de koers kan dagelijks wijzigen.
• De invoer en uitvoer van deze munt is echter verboden. Om te wisselen is het aan te raden Amerikaanse
Dollars of traveller cheques in kleine coupures mee te nemen. Wie aan het einde van zijn reis Jamaicaanse
Dollars wil uitwisselen, moet een wisselkwitantie van de bank kunnen voorleggen.
• Met uitzondering van de aankopen in taxfree shops, kan je alles op het eiland in de lokale valuta betalen.
• American Express, Visa, Eurocard/Mastercard worden in de meeste hotels, restaurants en winkels
geaccepteerd.
• Opgelet: indien je USD in baar geld meeneemt, gelieve er dan op te letten dat je kleine coupures heeft (vb.
biljetten van 10, 20 en 50 dollar). Heel wat hotels, banken en winkels in Jamaica aanvaarden geen biljetten
van 100 dollar
• Huur in je hotel of appartement een safe om geld en waardepapieren op te bergen. Juwelen en andere dure
accessoires laat je best thuis.
Klimaat:
evenals de andere Caribische eilanden heeft Jamaica een tropisch klimaat. Hoewel er het hele jaar door een bui kan
vallen, zijn de maanden mei tot en met oktober de vochtige maanden. Overigens schijnt ook in deze periode de zon
vele uren per dag. De dagtemperatuur schommelt rond de 30° C, ’s nachts valt het kwik terug naar zo’n 24° C. Juli en
augustus zijn het warmst.
Lokale tijd:
Belgische tijd - 7 u. (op de zomertijd), - 6 u. (op de wintertijd).
Fooien:
de meeste hotels en restaurants voegen bedieningsgeld aan de rekening toe. Een extra fooi wordt uiteraard zeer op
prijs gesteld.
Elektriciteit:
in Jamaica is de netspanning 110 volt. De stopcontacten wijken af van het Belgische type, men gebruik het
Amerikaanse model. Een adapter is dan ook noodzakelijk.
Kledij:
Jamaica is een typisch vakantie-eiland. Lichte, informele zomerkleding is dan ook het beste om mee te nemen.

Eventueel een jasje of lichte pull voor ruimten met airconditioning.
Excursies:
een ruime waaier aan excursies wordt je aangeboden door de Thomas Cook Reisleiding. Meer informatie ter plaatse.
De excursies die Thomas Cook Service voorstelt, worden door een lokaal agent georganiseerd, die daarmee instaat
voor de correcte uitvoering ervan.
Huurwagen:
in de grotere plaatsen zijn autoverhuurbedrijven gevestigd. Borgstelling met kredietkaart (min. USD 1000)
noodzakelijk. Om een auto te huren moet de bestuurder minimaal 25 jaar zijn en uiteraard een geldig internationaal
rijbewijs bezitten. Een belangrijk aspect is dat men op Jamaica links rijdt.
Telefoneren:
het landnummer van Jamaica is 001876. Om naar België te bellen kies je: 0032 + zonenummer zonder 0 +
abonneenummer.

