
De zaken liggen er nu een beetje anders voor
Door de handen ineen te slaan, kunnen we van het beste 
van Schotland genieten, om zo de toeristische sector 
weer op de been krijgen en bezoekers welkom te heten 
die ons land op een veilige manier willen herontdekken.

Z o  g e n i e t  j e 
v e r a n t w o o r d 
v a n  S c h o t l a n d

What do we stand for?

Our values tell an authentic and important 
story about who we are and what we 
stand for. We aim to build momentum 
for our shared narrative, supporting a 
more consistent identity for Scotland, by 
galvanising support around our values, key 
themes and activity.

Values Key Themes 2020-21

Welcoming Good Global Citizenship

Pioneering Climate & Sustainability 

Creative Well-being 

Generous of Spirit Innovation  

Determined Talent

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN
Ervaar je op vakantie in Schotland symptomen van het coronavirus, stop dan met 
reizen, ga in quarantaine en raadpleeg het advies van de Schotse overheid.

Houd, tenzij anders aangegeven, 2 meter afstand tot anderen.

Het dragen van gezichtsbedekking is in het openbaar vervoer en winkels verplicht.

Lokale ondernemingen stellen wellicht op eigen initiatief verdere gezondheids- 
& veiligheidsmaatregelen.

Maak regelmatig van handgel gebruik en was je handen vaak.

GENIET VAN ONTHAAST REIZEN
Bezoek minder plekken en leer de omgeving echt goed kennen. 
Huur een fiets of ga wandelen.

Houd je aan de Scottish Outdoor Access Code.

PLAN VOORUIT 
Controleer of een plek is geopend en of je vooraf moet boeken.

Volg de onderneming / bezienswaardigheid / gemeenschap op sociale media voor de laatste updates qua toegankelijkheid.

Plan je een reis met de auto, controleer dan of je op de plek van bestemming je auto kan parkeren. Bekijk, indien het 
noodzakelijk is om met het ov te reizen, vooraf de dienstregeling.

Let op ondernemingen die zich met het het programma “Good to Go”  aan de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 
houden. Schotse ondernemingen slaan de handen uit de mouwen om jouw veiligheid en komst te waarborgen.

De meeste ondernemingen geven de voorkeur aan contactloos betalen.

# respectprotectenjoy

DENK AAN DE LOKALE GEMEENSCHAP
Schotland is zo speciaal vanwege zijn cultuur en de warme gastvrijheid van de 
lokale gemeenschappen. Behandel hun dierbare thuis en plekken daarom gelieve 
met respect. Als het ergens druk is, ga gerust weg en ontdek andere plekken.

Ruim je afval gelieve altijd op

OPEN

HELP ONS DE LOKALE  
TOERISTISCHE SECTOR TE STEUNEN
Geniet ervan om Schotland te (her)ontdekken.

Overnacht, dineer en winkel in dezelfde omgeving.

https://www.visitscotland.com/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://www.visitscotland.com/nl-nl/see-do/active/outdoor-access-covid-19/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-tourism-and-hospitality-sector-guidance/pages/related-guidance/#goodtogo

