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Het Team van Tendens Vakanties 2017.
Binnen ons team op kantoor hebben zich de
afgelopen tijd een aantal veranderingen
voorgedaan. Graag stellen wij ons team voor het
seizoen van 2017 aan jullie voor:
Joost Bekkers,
directeur

5 mei 2017
Helemaal klaar voor een nieuw
reisseizoen!
Hallo Allemaal,
Het nieuwe reisseizoen bij Tendens Vakanties
gaat bijna van start. Op 5 mei aanstaande
vertrekt onze eerste reis naar Ameland. Het hele
team van Tendens Vakanties maakt zich op voor
weer een schitterend reisseizoen met mooie en
vooral gezellige vakanties. Natuurlijk hebben we
er heel veel zin in om jullie weer te zien op
kantoor of op een van onze vakanties.
Hoog tijd voor de eerste nieuwe nieuwsbrief vol
met informatie over het nieuwe reisseizoen. Zo
hebben we in deze editie aandacht voor:
Het vernieuwde team van Tendens
Vakanties.
Onze Last- Minutes. (deze maand
zonder reserveringskosten)
Wij zoeken Bloggers / Vloggers.
Het Rijnpop Festival
Het Jaarfeest 2017
Wij wensen iedereen veel leesplezier en graag
tot ziens!
Team Tendens Vakanties
Vakanties waar we vrienden worden

Karin Wiggelman,
administratief medewerker
Anne Somhorst (zittend),
medewerker aangevraagde reizen, zorg+ en PGB (op
arbeidsreïntegratie basis)
Miranda de Krosse,
medewerker reisbegeleiderszaken
Denise Willems,
medewerker reserveringen en klantenservice
Petra Oude Bekke,
medewerker samenstelling reisbrochures
Marja Jacobi,
medewerker financiële administratie
Maxime Kepena,
medewerker sociale media, begeleiden
vertrekkende en terugkomende vakanties (op stage
basis)
Monique Elings (helaas niet op de foto te zien)
administratief medewerker
Wij gaan er deze zomer samen alles aan doen om
onze vakantiegangers een onbezorgde vakantie te
bezorgen.
Graag tot bels, tot mails of tot ziens op kantoor!
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Algemene informatie over ons reisseizoen 2017
Tijdens ons reisseizoen zijn wij voortdurend bezig met het optimaal samenstellen van een reis. Daarom
bieden wij onze reizen in verschillende categorieën en verschillende tempo's aan. Tevens doen wij er
alles aan om de eventuele open plekjes op een reis op te vullen, zodat er zoveel mogelijk reizen door
kunnen gaan. Reizen die nog beschikbare plekjes hebben bieden wij op gegeven moment aan als een
Last- Minute reis. Boek je bij ons een Last Minute rekenen wij hier geen reserveringskosten voor. Kijk
hieronder voor onze Last Minutes van dit moment.

Nu te boeken LAST MINUTES
(Je betaald geen reserveringskosten bij een Last-Minute boeking)
De muzikale vakanties van
Tendens

Lekker bijkomen in Twente,
Rolstoel mee is geen probleem!

Ga je lekker met ons mee een
stukje varen?

Wij bij Tendens Vakanties houden wel van
een vrolijke noot tijdens onze vakanties.
Muziek speelt hierbij een belangrijke rol.
Of het nu gaat om zingen, lekker dansen
samen muziek maken, of gewoon
luisteren en genieten. Er zit altijd wel
ergens muziek in tijdens de vakantie. Juist
omdat zoveel mensen iets met muziek
hebben, bieden wij een aantal muzikale
vakanties aan. Zo hebben we een reis naar
het super leuke Funpop festival
.Verschillende artiesten maken er elk jaar
weer waar muziekfeest van. Daarnaast
hebben we dit jaar ook de (Vol)koren
week in ons aanbod. Hoogtepunt van deze
vakantie is een bezoek aan de Volkoren
dagen in Middelburg. Hier genieten we
volop van de zangkunsten van vele
verschillende koren. Lijkt het jullie wat?
Klik en kijk hieronder voor meer
informatie.

Jij gaat toch ook mee? Geniet samen
met ons van het prachtige Twente.
Lekker wandelen in de schitterende
natuur, een ritje met een huifkar, een
heerlijke picknick, bezoek een
klompenmakerij, of neem een heerlijk
ijsje op een heuse ijsboerderij.
Bovendien is deze vakantie heerlijk
rustig. Alles gaat er gemoedelijk aan
toe. Er is dus ook zeker tijd om
bijvoorbeeld lekker te lezen, een
spelletje te doen of gewoon lekker
kletsen met je medereizigers.
Bovendien, maak je gebruik van een
rolstoel? Geen enkel probleem we
hebben nog een plekje. Tevens is het
nog mogelijk om een
eenpersoonskamer te boeken. Voor
meer informatie klik gauw op de link
hieronder.

Houd jij van water, boten en varen en
heb je nog nooit een cruise gemaakt?
Dan ben jij de man naar wie wij op zoek
zijn. We hebben namelijk nog een
mooie plek vrij op de cruise door
Zeeland. En neem van mij aan wat is er
lekkerder dan heerlijk op het water in
het zonnetje en de neus in de wind een
stukje varen? Een ervaring op zich.
Tijdens de reis varen we een stuk door
Zeeland/Zuid-Holland en meren we aan
in verschillende mooie historische
plaatsjes. Hier nemen we uitgebreid de
tijd om ze te bezichtigen, een terrasje te
pakken of bijvoorbeeld gaan shoppen.
Een van de hoogtepunten tijdens deze
reis is een bezoek aan het
indrukwekkende Rotterdamse
havengebied. Hebben we je interesse
gewekt en ben jij een man met echte
zeebenen? Kijk dan gauw hieronder
voor meer informatie.

Gemoedelijk Twente
Funpop Weekend
Funpop Week
Volkoren-week

Cruise door Zeeland
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LAST MINUTES
Nu te boeken LAST MINUTES
(Je betaald geen reserveringskosten bij een last-minute boeking)
Super de Luxe genieten in Park
Spelderholt.
Een luxe verwenvakantie wie wil dat
nou niet. Zo'n vakantie van niks moet en
werkelijk alles mag en kan. Ook bij
Tendens Vakanties is dit mogelijk.
Heerlijk tot rust komen in een super de
luxe hotel in de bossen op de Veluwe.
Heerlijk uitslapen, ga lekker zwemmen
in het verwarmde zwembad, bubbelen
in een bubbelbad, bezoek de sauna,
wordt helemaal soezig en relax in de
prachtige snoezelruimte en geniet de
hele vakantie van heerlijk uitgebreid
tafelen. Kortom wij zorgen ervoor dat je
helemaal in de watten gelegd wordt.
Natuurlijk is er ook tijd voor vermaak ga
bijvoorbeeld mee met een gezellig ritje
met de muziekkoets. Kortom een
vakantie waar je helemaal ontspannen
van terugkomt. Klik hieronder voor
meer informatie.
Luxe verwen vakantie

Genieten in de Limburgse heuvels.
Heb je zin in een beetje buitenland maar
wil je toch niet ver weg, ga dan mee naar
Valkenburg een beetje buitenland maar
dan gewoon in Nederland. Tussen de
heuvels van het Limburgse land genieten
we van het Bourgondische leven. Dit
betekent gezelligheid, Limburgse vlaai en
een bezoek aan onder andere Maastricht.
Maar wil je nu toch even naar het
buitenland geen probleem. Het
drielandenpunt is dichtbij en zeker de
moeite waard. Ook uitstapjes naar België
en Duitsland behoren tot de
mogelijkheden. Bij Tendens Vakanties
maken we er samen een onvergetelijke
vakantie van. Help jij ons mee! Kijk gauw
hieronder voor meer informatie.
Bourgondisch Limburg
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Begin jij een persoonlijke vakantie
vlog of blog voor Tendens
Vakanties?

Vooraankondiging Rijnpop 2017.

Social Media gaat een steeds grotere
rol spelen in onze manier van
communiceren met elkaar. Ook bij
Tendens Vakanties willen we natuurlijk
niet achterblijven. Daarom willen we
nu iets nieuws proberen. Daarbij
hebben we jullie hulp nodig. Hoe leuk
zou het zijn om jullie, onze
vakantiegangers tijdens jullie vakantie
via Social Media te volgen? Via een
door jullie bijgehouden vakantie blog
of vlog. Zie het als een online (video)
dagboek. Deel via ons jouw ervaringen
tijdens je vakantie met Tendens. Ben
jij degene die het leuk lijkt om een
persoonlijke vakantie blog of vlog voor
ons bij te houden. Laat het ons weten
via de mail of telefoon en vraag voor
meer informatie naar Joost Bekkers.

Op dinsdag 4 juli vindt Rijnpop 2017
plaats.

Dit kan naar
j.bekkers@tendensvakanties.nl of via
telefoonnummer 026 3392367

Save the date!

Dit is een groot Nederlandstalig
muziekspektakel met maar liefst 40
artiesten waaronder een aantal grote
namen.
Radio NL zal de hele dag voor een
rechtstreeks verslag zorgen.
Locatie: Rhenen
Tijd: tussen 11.00 uur en 15.00 uur
En jij kunt er als relatie van Tendens
Vakanties GRATIS bij zijn.
Wat moet je doen?
Datum vrijhouden;
Vrienden, familie,
huisgenoten en begeleiders
etc. enthousiasmeren want
ook zij mogen gratis mee;
Uitnodiging van Tendens
Vakanties afwachten. Volgt
binnen 2 weken!
Naast een gezellige dag met veel
muziek is er van alles te doen.
Voor alle aanmelders via Tendens
Vakanties ligt er ook nog een leuk
aandenken klaar die dag.
Kortom, dit wil je niet missen dus
SAVE THE DATE
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Vooraankondiging Jaarfeest 2017

Waarom op reis met Tendens Vakanties?

Vorig jaar ging het jaarfeest wegens
omstandigheden helaas niet door. Dat
betekent dat we er dit jaar een feest van
moeten maken om nooit te vergeten. Wij
gaan hiervoor ons uiterste best doen. We
kijken er naar uit om ons seizoen dit maal
weer in onze gebruikelijke stijl af te sluiten.
Maar natuurlijk hebben we eerst een
heerlijk reisseizoen voor de boeg.

Al 21 jaar een gezonde en vertrouwde
reisorganisatie;

De organisatie van het jaarfeest vergt veel
tijd en we kunnen niet vroeg genoeg
beginnen met de voorbereidingen.
Beginnende met het bepalen van de datum.

Al onze reizen zijn all-inclusive;

Deze hebben we vastgesteld op
4 november 2017.
Houdt deze datum vast vrij in je agenda.
Houdt de nieuwsbrieven in de gaten voor
meer info.

Vakanties voor kleine reisgroepen van 6-8
personen en met 2-3 reisbegeleiders;
SAMEN vakantie maken;
Zeer gevarieerd reisaanbod;
Vakanties waar we VRIENDEN worden;

Tendens Vakanties is aangesloten bij het
Garantiefonds voor Gespecialiseerde
Touroperators ; (GGTO)
Volop mogelijkheden voor reizen op maat;
Speciale reizen voor mensen met NAH.

We wensen al onze vakantiegangers een
prachtig reisseizoen met een geweldig feest
als afsluiting.

Tendens Vakanties ook op de Social Media…
Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste
nieuwtjes? Word dan vriend van Tendens op
Facebook en/of volg ons op Twitter!
Twitter:
https://twitter.com/TendensVakantie
Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/tendensreizen

Tendens Vakanties
Hoefbladlaan 6
6841 CD Arnhem
T (026) 3392367
F (026) 3392368

