
                                                                                      

ZOMER 2020 IS NU AL BOEKBAAR!  
Eerste 500 hotels beschikbaar  

  
 
 

 

Ben je hele vroege vogel? Goed nieuws, want de eerste 500 hotels voor zomer 2020 zijn nu al boekbaar! 

Concreet gaat het om de volgende bestemmingen: ACE, AGP, 
AYT, BOJ, CFU, CHQ, DJE, FAO, FUE, HER, HRG, KGS, LPA, NBE, 
PFO, PMI, RHO, RMF, TFS en VAR. 

Opgelet, nog niet alle hotels zijn boekbaar. In bijlage vind je een 
overzicht van alle hotels die je nu al kan reserveren voor 
volgende zomer. 

Uiteraard geniet je voor zomer 2020 van dezelfde 
vroegboekacties als voor deze winter. Je klant kiest hierbij één van de volgende vroegboekvoordelen: 

• Gratis privéluchthavenvervoer (PTAXIA voor ophaling in België – PTAXIE voor ophaling in het 
buitenland) 

• € 100 extra korting per persoon (TC100A) 

En er is meer, want ook onze ‘Kinderen gratis’ actie is terug van weggeweest! Hierbij zijn zowel het hotel als de 
vluchten gratis voor de kinderen van je klant.  

Enkel een vast bedrag van € 99 per kind wordt aangerekend voor luchthaventaksen, reisleiding, stoelkeuze, 
bagage, annuleringsgarantie, Fuel Protection Program en transfers.  

In bijlage vind je een overzicht van de hotels die deelnemen aan de ‘Kinderen gratis’ actie. Op dit moment 
gaat het om een 25-tal hotels, maar we breiden dit aanbod binnenkort verder uit. 

Voorwaarden? 

• Geldig voor nieuwe boekingen gemaakt vanaf 01/08/2019 voor afreizen van 02/04/2020 t.e.m. 
28/10/2020. 

• Geldig op een selectie van hotels en kamertypes en onder voorbehoud van wijzigingen en 
beschikbaarheid. 

• Enkel voor verblijf van 7 nachten. Langere verblijfsduren mogelijk mits supplement. 

• Niet cumuleerbaar met het gratis privéluchthavenvervoer. 

• De prijs van € 99 per kind bekom je na aftrek van de € 100 korting per persoon (TC100A). 

Als je nu al weet in welk hotel je volgend jaar wil verblijven, dan doe je er goed aan zo snel mogelijk te 
reserveren. De populairste hotels en kamertypes raken immers snel volzet! 

Ontdek hier de hotels die boekbaar zijn voor zomer 2020! 
 
Hier vind je de hotels die deelnemen aan de Kinderen gratis actie. 
 

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/coconut/tc%20HOTELS%20BOOKABLE%20SUMMER%202020%20-%2026072019_.pdf?1564831673
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/coconut/tc%20KINDEREN%20GRATIS%20ZOMER%202020%20-%2026072019_.pdf?1564832230
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRzdzxvObjAhVGJ1AKHWCNC5IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cabestan.com/interview-5-questions-a-baptiste-beaumont-de-thomas-cook/&psig=AOvVaw1vrbPmOf9v5S6DHL0E2Phv&ust=1564913838286431


 


