
*Als je met een hulphond reist, is 
het essentieel dat je DFDS hiervan 
op de hoogte stelt en dat de hond 
voldoet aan het 
Huisdierenreisprogramma. Er geldt 
geen toeslag voor het meenemen 
van je hulphond aan boord.  

  REIZEN MET HUISDIER - OOSTZEEROUTES 

Check-in Aan boord

Boek je reis online. Reizen 
met huisdieren kost € 30 
per huisdier*. Je kunt 
kiezen uit het volgende:   

Maak je huisdier blij door altijd voor het volgende te zorgen: voldoende ventilatie, voldoende eten en water, ruimte voor je huisdier om te bewegen, eigen speeltjes en 
absorberende mat. 

Zorg ervoor dat je vóór 
vertrek alle documenten/
huisdierenpaspoort hebt 
die je nodig hebt om met je 
huisdier te reizen en dat je 
voldoet aan alle wettelijke 
eisen van het land waar je 
naartoe gaat.
Maak je huisdier blij door 
zijn eigen speeltjes en 
genoeg eten en water mee 
te nemen.

We raden je aan om je 
hond in nabijgelegen 
parken uit te laten en zijn 
behoeften te laten doen, 
voordat je aankomt bij de 
terminal. 

We raden je aan om bij je 
dierenarts te informeren 
of je huisdier gezond 
genoeg is om te reizen. 

Houd je 
huisdierenpaspoort bij de 
hand bij het inchecken.

Als je je huisdier in een 
voertuig laat, ontvang je 
een hanger voor aan je 
spiegel, zodat het 
laad-/bemanningspersone
el weet dat er een 
huisdier in het voertuig 
zit.  

Als je als passagier te 
voet reist, moet je je 
huisdier meenemen naar 
je hut (Klaipeda-
Karlshamn, Klaipeda-Kiel 
route). De shuttlebus 
brengt je naar het schip. 
 

Zorg ervoor dat je huisdier 
in de kennel zit of 
aangelijnd en gemuilkorfd 
is. 

Als je een standaardhut 
hebt geboekt, krijg je een 
hondenkussen voor een 
extra bed.    

Als je je huisdier in een 
voertuig laat, maak dan 
met de klantenservice 
afspraken over de 
bezoektijden.     

Huisdieren zijn niet 
toegestaan in de openbare 
ruimtes, maar kunnen wel 
worden uitgelaten op de 
hiervoor bestemde plekken 
en hier hun behoeften 
doen. 
 

i

Huisdiervriendelijke hut   
Je huisdier in een voertuig 
laten  
Standaardhut + 
schoonmaaktoeslag van € 
75**  
Laat jouw huisdier in een 
kennel*** 

**Excl. commodore hut/gedeelde 
hut/slaapstoelen. 
*** Alleen beschikbaar voor honden 
op de Aura Seaways en de Luna 
Seaways. 

Voorbereiding van je 
reis met huisdier  

Boek je overtocht met 
huisdier   

Voor aankomst in de 
terminal  


