
 
 

CONTACTEER ons, wij geven je de goedkoopste vroegboek prijs 
 
  
 

  

De zomer straalt je tegemoet!  
 

 
Laat je nu al wegdromen over volgende zomer, want vroege planners kunnen hun 
zomervakantie met afreis tussen 04/04 en 03/11 boeken met interessante 
vroegboekvoordelen. Snel boeken is dus de boodschap!  
 
Klanten die hun vakantie voor het zomerseizoen vroeg boeken, profiteren zoals steeds van 
TUI's uitzonderlijk vroegboekpakket: 

 TUI vroegboekgarantie (t.e.m. 08/01) 

 Gratis luchthavenvervoer met BILLO (OP = OP) 

 Kortingen tot meer dan € 700 p.p. (OP = OP) 

 2de persoon gratis (OP = OP) 

 Kinderen gratis tijdens de schoolvakanties (OP = OP) 

Nieuw: TUI Garanties! Met deze 4 garanties overtuigen we de klant het hele jaar door nóg 
meer om hun vakantie bij TUI te boeken. Deze garanties geven de klant daarnaast meer 
flexibiliteit bij het boeken en beleven van hun reis. We garanderen je klant maar liefst 4 
keer een SMILE voor elke reis: 

1. Laagsteprijsgarantie 

2. Omruilgarantie 
3. We-lossen-het-op-garantie 
4. Niet-goed-geld-terug-garantie 

Veel succes 
 

Ontdek ze allemaal > 
 

 

 

 
 

http://www.tuinews.be/link_20181109125903-76517-3/a69ad7d64c46eea958664ef03fccdab7
http://www.tuinews.be/link_20181109125903-78515-2/a69ad7d64c46eea958664ef03fccdab7
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Momenteel geniet je van een berg aan voordelen als je nu 
je zomervakantie boekt: 

 Tot meer dan € 700 First Minute korting 

 Acties 'Kinderen gratis' en '1+1 gratis' 

 Tal van keuzevoordelen zoals gratis 
priveluchthavenvervoer, € 150 extra korting, je 
leeftijd in korting of € 100 singlekorting. 

Bovendien zijn heel wat extra's al inbegrepen in de 
prijs, zoals stoelreservatie, bagage, toegang tot de fast lane 
en transfers. 

In bijlage vind je een handig overzicht van alle voordelen! 

Ben je een twijfelaar? Dankzij onze garanties voor zomer 2019 ben je 100% zeker dat je de beste 
keuze maakt:   

 Later goedkoper? Wij betalen het verschil terug. 

 Elders goedkoper? Ook dan betalen wij het verschil terug. 

 Gratis wijzigen tot 4 weken voor vertrek 

 Niet tevreden op reis, geld terug 

 24 uur op 24 bereikbaar zowel voor, tijdens als na de vakantie van je klant 

Meer info en voorwaarden vind je in het garantieoverzicht in bijlage. 

 
Ontdek hier het overzicht met alle voordelen voor zomer 2019! 

 
Hier vind je het garantieoverzicht. 
 

https://campaigns.thomascook.be/optiext/optiextension.dll?ID=0wx0uM4Corv84dZYQs5XTcmPUIsLgZBIKZRoRQo18DHbc7deDtkOdc1X2OJDkyvtj1rYM6bgaG2_kZHXUzVD8flPEOOm_Is7VWTw3Guv
https://campaigns.thomascook.be/optiext/optiextension.dll?ID=0wx0tiqIUw913tO5v1ZpeYAMlAMSOukU0Rw%2BwpCx0vzdn3zeCL7OVb1aT9VHZ30FaV6mWUTlLoy4M7Nk%2BTDOsNfCzbfgCfaQd51urwun
https://campaigns.thomascook.be/optiext/optiextension.dll?ID=0wx0rUl%2BwmlD3D2kUNErj4u3m9SLuXGZDOVuKRTScYuRSgze8rCp6PbVC9Wb_r7XsB87KxIxqAw7EXEwKkLfdmd8I0lS9

