PERSBERICHT
NIEUWE BROCHURE 2017
VOS TRAVEL FIETS- EN WANDELVAKANTIES
De nieuwe brochure van VOS Travel Fiets- en Wandelvakanties staat weer vol
aantrekkelijke standplaats- en trektochtvakanties. Deze Belgische
reisorganisatie is er in geslaagd om de prijzen voor haar reizen in 2017 op een
aantrekkelijk niveau te houden. Voor de actieve fietser en wandelaar zijn er
weer verschillende meerdaagse reizen te vinden, die je van hotel naar hotel
brengen en als service wordt de bagage vervoerd. Wat te denken van de
nieuwe fietsreis in Zweden tussen Malmö en Göteborg, een 9-daagse trektocht
over de Kattegattleden langs de prachtige Zweedse zuidwestkust of het
vernieuwde programma in Frankrijk aan de Loire et Cher. In Nederland zijn 2
prachtige standplaatsreizen aan het aanbod toegevoegd, te weten op de
Utrechtse Heuvelrug met standplaats Zeist en op de grens van Twente en
Achterhoek met standplaats Boekelo. Met een 4-tal nieuwe wandelvakanties in
resp. het Teutoburgerwald, op Zakynthos, in de Zwitserse Alpen en in Twente
zit het aanbod inmiddels al op 25 bestemmingen. VOS Travel is voortdurend op
zoek naar nieuwe aantrekkelijk fiets- en/of wandelregio’s, waar een goede en
prettige samenwerking met hotels, fietsverhuurders en bagagetransporteurs
een voorwaarde is om een voor de klant zo aantrekkelijk mogelijk programma
samen te stellen. Op de beide kantoren van VOS Travel in Roeselare (B) en
Hengelo (NL) wordt de klant enthousiast en deskundig voorzien van alle
informatie, die je voor het maken een fiets- of wandelreis zou willen hebben.
Naast uitgebreide roadbooks – mèt een praktische houder – stopt VOS Travel
ook altijd veel energie in het begeleidende kaartmateriaal en beschikbare
toeristische info. Uit reacties van klanten blijkt dat dat zeer wordt
gewaardeerd. Voor 2017 zijn de verwachtingen weer positief gestemd en de
reisorganisatie is klaar voor een mooi fiets- en wandelrijk seizoen!
Informatie: VOS Travel Fiets- en Wandelvakanties/stand Vakantiesalon Hal 5
(5109)
kantoor: Westlaan 415, 8800 Roeselare, 051/240.340, info@vostravel.be,
www.vostravel.be

