
THOMAS COOK : GRATIS PRIVÉLUCHTHAVENVERVOER  

NIEUWE ACTIE  
Bij vertrek op weekdagen   

 
 
 

 

De vroegboekactie ‘gratis privéluchthavenvervoer’ is 
ondertussen afgelopen voor winter 2018-2019, maar 
tegelijk lanceert Thomas Cook dit voordeel als vast 
voordeel voor alle boekingen met vertrek op weekdagen 
die minimum 3 maanden voor vertrek gemaakt worden.  

Dit voordeel is voortaan dus enkel geldig voor boekingen 
met vertrek op een weekdag. De dag van retour speelt 
hierbij geen rol. 

Op weekdagen blijkt dit voordeel immers extra populair: je 
klant hoeft zelf geen files te trotseren en hoeft ook geen familie of vrienden op te trommelen die 
daarna nog aan het werk moeten. Bij vertrek in het weekend is dat minder een probleem: er zijn 
immers minder files en het is eenvoudiger om iemand te vinden die je naar de luchthaven kan 
brengen.  

Laat jouw klant dus zeker profiteren van het gratis privéluchthavenvervoer en raad hem een vertrek 
op een weekdag aan! Gebruik hiervoor de nieuwe code ‘PTAXID’. Bij ophaling in het buitenland 
gebruik je de code ‘PTAXIF’. 

Voorwaarden gratis privéluchthavenvervoer: 

• Gratis privéluchthavenvervoer (heen en terug) naar iedere Belgische luchthaven vanuit 1 
thuisadres in België (1 ophaaladres per reservatie). 

• Actie geldig voor boekingen gemaakt minstens 3 maand voor afreis met vertrek t.e.m. 
03/04/2019. 

• Enkel geldig voor boekingen met vertrek op een weekdag. De dag van retour speelt geen 
rol. 

• Enkel geldig op het aanbod 'BESTE KEUZE' vliegvakanties (hotel + vluchten), niet geldig op 
exotische vakanties en citytrips. Voor cruises blijft het gratis privéluchthavenvervoer voorlopig 
nog geldig op alle dagen van de week. 

• Minimale dossierwaarde: € 1000. 

• Gratis voor 3 personen per boeking. Vanaf de 4e persoon wordt er € 25 per persoon 
aangerekend (heen en terug). 

• Vanuit het buitenland (max. 25 km voorbij de grens) geldt een supplement van € 50. 

• Enkel geldig op individuele boekingen (geen groepsboekingen). 

• Niet cumuleerbaar met andere promocodes. 

• Deze actie heeft geen vaste einddatum, maar de boeking moet wel minimum 3 maanden voor 
vertrek gemaakt worden. 

Tip: ook de € 100 Brussels Airport korting (code: 100EUR) blijft nog steeds geldig. Let wel, het is 
een keuzevoordeel: je klant krijgt de keuze tussen het luchthavenvervoer of de extra korting. 

 


