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VÉRONIQUE GHYSELEN IS EERSTE TRAVEL EXPERT IN WEST-VLAANDEREN

Reissector in
nieuw daglicht
Reisorganisator Travel Experts®
breekt met veel van de gewoontes
die we allemaal kennen uit het klassieke reisbureau.
In plaats van naar het bureau toe te
gaan, laat je de Travel Expert gewoon bij je thuis langskomen.
Samen werk je je trip rustig en volgens je eigen ritme op maat uit.
Precies die unieke werkwijze zorgde in de korte tijd dat Travel Experts® in onze regio actief is, al
voor een grote waardering.
Travel Expert Véronique Ghyselen : “Travel Experts is de nieuwe
manier van reizen, en dat zonder
meerprijs. Onze 24/24 bereikbaarheid en service geven we met de
glimlach !”

Sinds Travel Experts® vorig
jaar ook in onze regio van start
ging, is het aantal reizigers dat
voor de reisorganisator kiest al
opvallend groot.
Travel Expert Véronique Ghyselen ziet een enorm potentieel in de werkwijze.
“Alle Travel Experts zijn zelfstandigen die het onderste uit
de kan halen om jouw trip – of
het nu een korte citytrip of een
wereldreis is – volledig naar
jouw wens te organiseren. Via
mail, telefoon of bij de mensen
thuis help ik bij het uitdokteren
van de ideale vakantie.”

Contact
Telefoon: 0494/10.95.98
Fax: =Tel 051/43.69.10
veronique.g@travel-experts.be

Zelfde prijs, ruimere service

Alle touroperators Erkenning
Bij Travel Experts® kies je uit
een compleet reisaanbod van
alle touroperators.
Er is keuze uit o.m. Club Med,
Pegase, Jetair, Thomas Cook,
Exclusive Destinations, Gazelle, Transeurope, en zo meer.

Gedreven
professionals

Travel Experts is erkend
door Toerisme Vlaanderen, IATA en het Garantiefonds Vlaanderen, is
lid van de Beroepsvereniging voor Reisondernemingen en beschikt over
alle nodige licenties.

Een onvergetelijke droomvakantie, een zakenreis, reizen in groepsverband, rondreizen, cruises, autovakanties, citytrips, huwelijksreizen of incentives,… jouw Travel Expert helpt je graag verder.
Uiteraard hoort ook de afhandeling van de reisverzekering of de aanvraag van je visum tot de vertrouwde taken van de Travel Expert.
Ondanks de vele voordelen die het
systeem biedt, valt boeken via een
Travel Expert niet duurder uit dan
via een klassiek reisbureau.
Omdat de Travel Experts niet aangesloten zijn bij één touroperator, heb
je een veel grotere kans op de perfecte vakantie.
Wil je iemand plezieren met een trip
naar zijn of haar keuze ?
Dan schrijft Travel Experts ook
graag een cadeaubon uit voor een
bedrag naar jouw keuze.

