Meest gestelde vragen over vakantie in Italië seizoen 2021
Hoe gaat het als we toch nog vanwege Corona moeten annuleren?
We hebben aan onze algemene voorwaarden een zogenaamd aanhangsel
toegevoegd met voorwaarden in geval van annulering wegens Corona. Je kunt
deze voorwaarden opvragen op de HOME van onze site.
Is er voldoende ruimte om genoeg afstand te houden van iedereen?
Je hebt meer dan voldoende ruimte in en om je eigen accommodatie. Alle
woningen hebben twee slaapkamers, woonkeuken en een privé terras met
tuinmeubilair. Als je wilt kun je alle contact met medegasten vermijden.
Ook bij het zwembad is veel ruimte om afstand van anderen te houden.
Hebben jullie een tijdslot op het zwembad?
Nee, wij hanteren geen tijdslot. Het afgelopen jaar is gebleken, dat het prima
verloopt zonder te veel sturing. Er waren geen ‘opstoppingen’ en het geheel liep
zeer gemoedelijk.
Hoeveel personen komen er bij jullie op het park?
We hebben 5 accommodaties waarin maximaal 26 personen zouden passen.
Zoveel mensen zijn er echter nooit tegelijk tenzij het park exclusief afgehuurd
wordt door een groep. Gemiddeld zijn er elke week zo’n 20 personen aanwezig
naast ons eigen gezin.
Moet ik op het park een mondkapje dragen?
Nee, dat hoeft niet. We kunnen onderling voldoende afstand bewaren in de
buitenlucht. De accommodatie gebruik je met je eigen huishouden.
Waar moet ik in Italië allemaal een mondkapje dragen?
In alle openbare gebouwen draag je een mondkapje. Het went snel, want je ziet
iedereen er mee lopen. In een restaurant en/of bar aan tafel mag het mondkapje
af. Bedienend personeel draagt wel een mondkapje.
Hoe weet ik of het wel leuk is om op vakantie te gaan in Italië? Is er
bijvoorbeeld nog een avondklok.
Momenteel geldt er in Piemonte en alle andere gele gebieden nog een avondklok
van 00.00 tot 05.00 uur. Je mag gebruik maken van de horeca tot 23.00 uur. Op
zich best ruime tijden. Sinds 1 juni kun je ook weer binnen eten. Je kunt sinds
15 mei al weer gebruik maken van de stranden en zwembade. Alles werkt dus
toe naar een fijne zomer en vanaf 1 juli wil Italië weer op complete
vakantiesterkte zijn met de opening van pret- en waterparken. De verwachting is
dan ook, dat komende zomer er fijn vakantie gevierd kan worden.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid en die van mijn gezin. Wat nu
als er iets gebeurt terwijl we in Italië zijn?
Uitsluiten kun je niets, maar het afgelopen jaar heeft laten zien, dat je prima en
veilig op vakantie kunt naar Italië. Ik raad je aan om ook de ervaringen van een
aantal van onze gasten van dit jaar na te lezen om jezelf wellicht wat gerust te
stellen. I Muri bevindt zich in een zeer rustige regio met relatief gezien weinig
inwoners en juist heel veel ruimte en natuur. De kans dat je in Nederland besmet
zou raken is groter, dan dat je Corona oploopt in onze regio.
Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan staan we je bij en krijg je ook in
Italië de juiste medische zorg.
Italië staat nu als code geel voor Nederland aangegeven. Wie zegt, dat
het zo blijft?
Daar gaan we vanuit. De ervaringen van vorig jaar laten een grote kans zien, dat
het vanaf nu weer rustig blijft qua Coronavirus. Wij hebben daar het volste
vertrouwen in. En is het anders, dan gelden de algemene voorwaarden volgens
het aanhangsel. Italië zelf is inmiddels weer grotendeels op geel gezet. Dat
betreft de nationale kleurcode. Er zijn al een paar regio’s wit (geen beperkingen
meer) en vanaf 21 worden alle overige regio’s op Aosta na ook weer wit.
Moet je een negatieve Coronatest of gezondheidspapieren meenemen als
je naar Italië gaat?
Vanaf 15 mei zijn toeristen weer welkom in Italië. Je hoeft alleen aan te tonen,
dat je negatief getest bent. Geen quarantaine meer vanaf 15 mei en niet
nogmaals testen in Italië zelf. Een antigeen test met reisdocument is voldoende.
Moet ik in quarantaine als ik naar Italië ga of weer terug kom?
Voor Nederland is Italië vanaf 10 juni code geel en dan hoef je dus niet in
quarantaine bij terugkomst in Nederland. Je hoeft ook niet opnieuw te testen
voor terugkeer in Nederland.
Ik heb alle antwoorden gelezen, maar ik ben nog steeds niet zeker over
overtuigd. Wat moet ik nu doen?
Wanneer je nog steeds onzeker bent, blijf dan nog een jaartje thuis. Niet leuk,
maar op vakantie gaan is vooral bedoeld om te ontspannen en te genieten.
Wanneer je in aanloop tot de vakantie al stress voelt en met een knoop in je
maag vertrekt, dan bevorderd dat geen relaxt gevoel. Wij weten, dat je na
aankomst binnen no time ziet hoe prettig een verblijf bij ons is en dat de sfeer in
Italië heel relaxt zal zijn, maar jij moet voor jezelf die overtuiging ook hebben. Je
bent dan een volgende keer van harte welkom
En besluit je om in Nederland te blijven, dan kun je wellicht een weekje
Italiaanse thuisvakantie bestellen. Kijk op www.irmavanderlinden.nl/italie-thuis/

Zo beleefden zij zomer 2020 in Italië
Je zult vast vragen hebben over hoe je een vakantie in Italië in deze lastige
tijden zult ervaren. Zeker als je dit jaar in Nederland bent gebleven en de relaxte
sfeer van Italië niet hebt mee gemaakt, is het wellicht een groot vraagteken. Om
je een beetje op weg te helpen, hebben we onze gasten van het afgelopen
gevraagd of ze aan willen geven hoe zij hun vakantie in Italië dit jaar hebben
ervaren.
***
Familie Kampinga – 18 t/m 25 juli 2020
Onze vakantie in Italië in 2020 was heel fijn.
Wij, gezin met 2 kinderen van 14 en 11 uit Amsterdam, hebben lang getwijfeld,
Moeten we nu wel of niet op vakantie gaan.? In Nederland blijven of toch naar
ons geliefde Italië? Is het Corona-proof en geoorloofd?
De keuze is gevallen op Italië en op vakantiepark I Muri. Een heerlijk relaxt en
kleinschalig complex. Met 5 andere gezinnen op een terrein, dus overzichtelijk.
Veel je handen wassen, mondkapjes in de supermarkten en op drukke plekken
(markten bijv.), maar dat was het enige dat aan Corona deed denken. Bij het
zwembad stonden sprays om de ligbedjes/stoeltjes te reinigen.
Het contact met de eigenaren van het complex was heel fijn. Ook vooraf bij de
boeking kon ik terecht met mijn vragen en onzekerheden. Irma stelde mij
gerust.
Wij zijn heel blij met de beslissing van toen, we hebben een heerlijke vakantie
gehad bij Bonvicino.
Laten we hopen dat de regels het volgende zomer toelaten om weer op vakantie
te gaan.
Ciao,
Ester, Niels, Iris en Julian
***
Familie Wouda – 1 t/m 8 augustus 2020
"Dolce far niente"
In 2020 hebben we een heerlijke week doorgebracht op I Muri. Omdat we er de
twee jaar ervoor ook waren, maakten we ons vooraf niet al teveel zorgen.
Zolang de grenzen open zijn en er geen negatief reisadvies is, is een ontspannen
verblijf zeker.
In de directe omgeving is het nooit druk, ook niet in het hoogseizoen. Positief
verrast waren we door de omgang van de Italianen met de Corona-regels. Waar
Italianen normaalgesproken niet zo precies zijn in het opvolgen van regels, was
de discipline lovenswaardig. En een stuk minder krampachtig dan in Nederland.

Slechts één keer - op een terrasje in Dogliani - was een oudere man zo
enthousiast dat hij een goede bekende weer zag, dat we getuige waren van een
spontane knuffel zonder mondkapje.
Op I Muri zelf gaat het allemaal heel gemoedelijk. De appartementen zijn ruim
en hebben allemaal een eigen buiten. En ook bij het zwembad is meer dan
voldoende plek om afstand te houden. Omdat je van 's ochtends tot 's avonds
vooral buiten bent, hebben wij ons geen moment zorgen gemaakt. Daarbij helpt
het dat de familie van der Linden er alles aan doet om iedereen zich welkom en
"at ease" te laten voelen. Dat geldt zowel tijdens het verblijf als in de
communicatie in de aanloop daarnaartoe. Onze dagen hebben we gevuld met het
bezoeken van de dorpjes en stadjes in de directe omgeving, een mooie
wandeling en natuurlijk het te schattige Safariparkje om de hoek. En verder
vooral genoten van het plezier van de kinderen, zwembad, uitzicht, lekker eten
en natuurlijk de uitmuntende wijnen.
Familie Wouda
***
Richard Bosker, fietsgroep – 23 t/m 28 september 2020
Bij twijfel; inhalen!
Normaal gesproken adviseer ik het tegenovergestelde, maar nu juist niet. Eind
september hebben we een fietstrip georganiseerd voor ruim 20 personen en we
zijn uiteindelijk bij Fred en Irma terecht gekomen. Zelf ben ik al een keer of
zeven bij I Muri geweest en van tevoren hebben we helder met Irma
gecommuniceerd over de Covid regels in Italië en hoe daarmee als groep om te
gaan, dus we wisten wat we konden verwachten. Logischerwijs waren er
deelnemers die vanwege Covid twijfelden en één persoon heeft om die reden op
het laatst ook geannuleerd.
Maar wat hebben we het fantastisch gehad!
Niet met overvolle auto’s reizen en mondkapjes gebruiken. Reisgenoten zo veel
mogelijk bij elkaar op de kamer en bedden op gepaste afstand. En voor de rest;
buiten leven! Onder de overkapping bij het zwembad hadden we tafels banken
en stoelen opgesteld, zodat we met gemak “corona proof” konden ontbijten en
eten. Piemonte is een dunbevolkt en niet heel toeristisch gebied en de Italianen
houden zich goed aan de richtlijnen, we hebben ons geen moment onveilig
gevoeld.
Als u dus twijfelt over een vakantie bij I Muri; inhalen!
Richard Bosker

***
Familie Weyns – 1 t/m 8 augustus 2020
We zijn met ons gezin van 3 een week bij Fred en Irma geweest. We hebben een
heerlijke vakantie gehad!
Dit jaar vonden we het belangrijk dat we met de auto naar onze
vakantiebestemming konden reizen.
Vooraf waren we wel heel benieuwd hoe het zou gaan. Hoe gaat het als je
onderweg wilt tanken of wat wilt eten? Hoe gaat het bij de grens? En als we daar
zijn, met die mondkapjes op in de warmte, met winkelen? We houden echt van
een hapje eten en een drankje op een terrasje, is dat nog wel uitnodigend en
gezellig?
Kort samengevat: het is heel goed bevallen!
Onderweg konden we direct wennen aan de mondkapjes. In de auto, handtas en
broekzak altijd een mondkapje mee. Tip: neem vochtige doekjes voor je handen
mee. Als je aan broodje oid haalt voelt dat toch wat fijner met schone handen.
Zodra je uitstapt zie je iedereen met mondkapjes lopen dus dat voelt dan niet
raar ofzo.
In Italië zelf is de sfeer heel relaxt. Bij I Muri ben je met een paar gezinnen en
heb je je eigen appartement. Prima afstand te houden dus. Bij de bedden bij het
zwembad lagen doekjes dus voor en na gebruik even schoonmaken. Ook kun je
bij de ingang van het terrein en bij het zwembad je handen reinigen. Op het
terrein dus ontspannen een zonder kapje rond gelopen.
We zijn naar Turijn geweest, hebben dorpjes bezocht en zijn alle dagen uit eten
geweest. Je went gewoon snel aan het gebruik van een mondkapje, vooral
omdat het daar geen gedoe is zoals hier.
In Turijn bij sommige winkels even temperatuur meten, handen reinigen en naar
binnen. Door de mondkapjes ben je je ook bewust van het afstand houden.
Eerlijk gezegd voelde ik me in Italië veiliger dan in Nederland.... Mijn "angst" in
hoeverre ik echt het vakantiegevoel zou ervaren was echt niet nodig en was ik
eigenlijk onderweg al kwijt.
We zouden oorspronkelijk een reis door Thailand maken, onze vakantie in Italië
is een uitstekend alternatief gebleken!
Wij hebben heerlijk genoten en zelfs een mondkapje van Juventus gescoord
Warme groet,
Familie Weyns

!

***
Familie van der Schaaf – 11 t/m 25 juli 2020
Onze vakantie in I Muri Italië tijdens corona 2020
Acht jaar geleden waren wij al twee weken te gast bij Fred en Irma op I Muri.
Dat was ons gezin (paps, mams en toen twee jongens van 8 en 10 jaar) meer
dan uitstekend bevallen. Ons plan om dit jaar op vakantie te gaan naar de
Dolomieten viel in het water, niet alleen door corona maar ook door een (bijna
volledig) afgescheurde achillespees. In eerste instantie was besloten om de
zomervakantie in Nederland te houden. Maar toen kwam I Muri weer op ons pad
met twee huisjes die beschikbaar waren in de periode dat we op vakantie wilden
gaan.
Om toch, ondanks corona, in Italië bij I Muri vakantie te gaan vieren, was voor
ons een erg prettig vooruitzicht: ruime opzet van het park waarbij de woningen
voldoende ruimte en privacy bieden, genoeg faciliteiten op het park zelf om niet
perse de deur uit te hoeven gaan waaronder een zwembad met ligweide, uitzicht
over een bijzonder mooie en rustige omgeving tussen de heuvels. Je kunt er
wandelen, fietsen en van de rust genieten en er is in de omgeving meer dan
genoeg te doen, zoals lekker eten in Murazzano bij Da Lele, heerlijk Italiaans ijs
halen in Dogliani of Murazzano, de diverse leuke markten bezoeken en pittoreske
dorpjes ontdekken. Voor nog veel meer verwijs ik je naar de zeer uitgebreide
“Tips van Irma”. En last but not least: er waren nauwelijks coronagevallen in
Piemonte.
Wij vieren hebben genoten van onze vakantie op I Muri. Omdat het park ruim
van opzet is, kunnen de gasten elkaar, in het kader van corona, de ruimte bieden
die een ieder wil. Ook de communicatie vanuit Fred en Irma is daar op
afgestemd: er is een app-groep aangemaakt voor de gasten en er wordt door
Irma dagelijks gecommuniceerd via de app-groep over diverse zaken. Maar
mocht je Fred of Irma persoonlijk willen spreken, kon dat altijd. Daarnaast
hadden onze twee tieners samen met de andere aanwezige tieners genoeg
ruimte en mogelijkheden om met elkaar te chillen en uitstapjes te ondernemen.
Hadden de ouders ook lekker rust!
Ook in de omgeving was het heerlijk relaxt, lekker tussen de lokale bevolking
waar iedereen ontspannen omging met de corona-maatregelen: in winkels en
supermarkten wordt door iedereen altijd een mondkapje op gedaan. En bij de
meeste restaurants kun je heerlijk buiten genieten van het eten (dus ook geen
zorgen over ventilatie in binnenruimten) waar het bedienend personeel
standaard met mondkapjes rondloopt. Zelfs op het strand in Noli was het
ontspannen van het strand en de zee genieten. Geen overvolle stranden, de
ligbedden staan op de benodigde afstand van elkaar en je mag niet met
handdoek in de ruimte tussen de ligbedden op het strand liggen. Door de lokale
autoriteiten wordt hierop meerdere malen per dag gecontroleerd.
Kortom, we hebben twee weken een heerlijk ontspannen vakantie in zonnig
Piemonte gehad en konden de nodige uitstapjes doen in de omgeving. Zelfs geen
zorgen dat, als Italië code oranje zou worden, wij dan niet meer naar Nederland
toe zouden kunnen komen: we waren immers met de eigen auto en dus niet
afhankelijk van een ‘externe vervoerder’.

Het reizen met de auto naar en vanuit Italië ging met de corona-maatregelen
relaxter dan verwacht. Bij tankstations in Duitsland en Italië mondkapjes op en
in Zwitserland geen mondkapje en in alle drie landen uiteraard de gevraagde
afstand van 1,5 m tot elkaar houden.
Ook wanneer corona tijdens de volgende zomervakantie nog steeds het dagelijks
leven bepaalt, is I Muri absoluut weer een uitstekende optie om op vakantie te
gaan!

