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Op afspraak bij reisconsulente 'Travel Expert Sofie' - 08/05/2012
Tielt-Winge - Sinds kort kunnen
reisliefhebbers terecht bij Travel
Expert Sofie in de Kruisstraat in
Tielt-Winge om een vakantie te
boeken. Sofie Gooris heeft er
namelijk een zelfstandig reisbureau
waar ze samen met de klanten
reizen à la carte uitstippelt en
boekt. Uniek aan dit concept is dat
zij op afspraak werkt, aangepast
aan de vrije momenten van de
klant. De afspraak kan bij haar op
kantoor of zelfs bij de klant thuis.
Sofie behaalde haar diploma van bachelor in toerisme aan de hogeschool in Mechelen en
vervolgens haar masterdiploma aan de universiteit.
Ze koos reeds in haar vijfde middelbaar voor de richting toerisme. Tijdens haar eerste
stageperiode in een reisbureau merkte ze dat deze job haar goed lag.
In de hogeschool koos ze opnieuw voor een dergelijke stageplaats.
'Vooral het contact met de mensen is zo leuk aan deze job', vertelt Sofie. 'Reizen boeken
gebeurt altijd in positieve omstandigheden. Op vakantie gaan is immers leuk en eens de reis
geboekt is, hebben de klanten weer iets waar ze naar kunnen uitkijken.'
Sofie staat ook nog deeltijds in het onderwijs. Ze geeft het vak toerisme in het KTA in Diest.
Ze heeft er een mooi lesurenpakket, wat de combinatie met de afspraken in haar reisbureau
mogelijk maakt.
Sofie werkt onder de overkoepeling van Travel Experts. Zij zorgen voor het
boekhoudsysteem en voor het computersysteem. Hierdoor kan ze onafhankelijk werken en is
ze niet gebonden aan de grote touroperators. Ze kan alles aanbieden, zowel van de kleine als
van de grote reisorganisatoren, zelfs goedkopere vluchten vanuit Nederland en Duitsland
kunnen geboekt worden.
Persoonlijk contact
'Ik werk liefst met de kleinere maatschappijen, waar ik meer kan combineren met kleinere
hotels. Maar de klant is natuurlijk koning', legt ze uit.
Ook voor zakenreizen, rondreizen en cruises kan men bij haar terecht. En huwelijksreizen
kunnen tot in de puntjes uitgewerkt worden.
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'Het voordeel van dit concept is dat ik 24 op 24 uur bereikbaar ben voor mijn klanten', voegt
ze toe. Als ze bellen, krijgen ze Sofie aan de telefoon en krijgen ze een persoonlijk antwoord
op hun vragen.
Wat haar favoriete bestemmingen zijn? 'Ik hou van Italië. Het land heeft een gevarieerd en
mooi aanbod van zowel natuur als cultuur als gastronomie. Mijn grote droom is om ooit
Australië eens te verkennen', besluit ze.
In het reisbureau vind je ook een uitgebreid gamma reisbrochures om in te kijken en om mee
te nemen. Op woensdag is het bureau doorlopend open van 10 tot 19 uur en is er geen
afspraak nodig.
Reisconsulente Sofie vind je in de Kruisstraat 29 in Tielt-Winge.
Telefoon: 0471076480 - mail : sofie.g@travel-experts.be

Carine Vanlingen
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