Checklist voor mijn mooiste tijd
van het jaar

Reizen
door de

stad

Verantwoordelijke uitgever: Jetair NV, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende. Datum uitgifte: april 2011 (periode 2011). Voor uitgebreide informatie, raadpleeg www.jetair.be of uw reisagent.

ik heb de ligging van mijn hotel goed gekozen
ik heb mijn bezoeken goed gepland
ik heb de gewenste extra’s ingeboekt
ik heb de nodige reisdocumenten voor mijn vlucht
ik heb een gsm nummer ingegeven bij reservering en
ben tijdens de reis steeds bereikbaar op dit nummer
ik heb alles voorzien om de trip aangenaam te maken
voor de kids

Belangrijke informatie

Ik heb nog andere vragen:
Voor vertrek: uw reisagent staat u met raad en daad bij
Tijdens de reis: onze servicelijn helpt u met plezier

maximaal te genieten van uw mooiste tijd van het
jaar, is het belangrijk uw citytrip goed te plannen.

Om

Take It Easy
Bepaal op voorhand wat u graag wil doen op uw citytrip (shoppen, musea bezoeken, lekker
eten,…) en kies op basis daarvan uw hotel uit. Een goede ligging van uw hotel is het begin van
een geslaagde citytrip! Tip: wij maken het u gemakkelijk met ons stadsplan, waarop de hotels zijn
aangeduid.
Wees goed voorbereid, want een citytrip is een aaneenschakeling van prestaties die geleverd
worden door verschillende dienstverleners, niet aan elkaar gebonden. Tip: tijdens uw reis zijn
onze diensten 24/24 bereikbaar voor al uw vragen. Een telefoontje helpt u verder en bespaar u
tijdsverlies en stress, zodat u verder maximaal kan genieten. U vindt ons nummer in uw reisdocumenten.
Geniet maximaal van uw citytrip maar overlaad uw programma niet. Neem op tijd en stond een
pauze, nestel u op een terrasje of in een cafeetje en snuif de lokale sfeer op.
Hou rekening met openingsdagen en uren van musea en bezienswaardigheden. Tip: verlies geen
tijd en ontdek de hoogtepunten van de stad! U kunt op voorhand de leukste, meest interessante activiteiten boeken: een show met internationale allures, een romantische boottocht, indrukwekkende gebouwen, wereldberoemde musea, enz. In uw reisdocumenten vindt u de nodige
informatie over de opstapplaats en het contactnummer van de lokale organisator.
Eens iets anders? Ontdek de stad met de fiets of van op de boot. Fietsend Parijs ontdekken of
Praag bewonderen van op de Moldau? Geef toe, dat is puur genieten. Ook evenementen kunnen
een toegevoegde waarde aan uw bezoek aan de stad betekenen. Raadpleeg onze brochure voor
alle informatie. Tip: een evenement kan veel toeschouwers lokken, hou rekening met mogelijke
extra drukte. Tijdig boeken is hier de boodschap.
Reist u met het vliegtuig, dan kunt u bij een aantal steden vooraf uw transfer boeken van de
luchthaven naar uw hotel en vice versa. Zo maakt u het zichzelf makkelijk en hoeft u ter plaatse
niet alles zelf uit te zoeken. Uw reisdocumenten bevatten de informatie over uw geboekte
transfer.

Voor uw gemak, heeft Jetair enkele

essentiële informatie en
leuke tips verzameld in dit foldertje.
Citytrippen met kids?
Tuurlijk! Sommige steden spitsen zich maar al te graag toe op de kleinsten.
Enkele tips: combineer uw bezoek aan Parijs met een onvergetelijke dag in Disneyland® Paris. Steden als Sevilla (Isla Màgica), Barcelona (Tibidabo) en Kopenhagen (Tivoli) hebben in de stad zelf of
even buiten het stadscentrum een attractiepark. Leuk om de kids hiermee te verrassen na enkele
dagen citytrippen. Veel grote steden hebben een dierentuin. Een welgekomen afwisseling voor
de allerkleinsten. Ook musea, monumenten of tentoonstellingen hebben kinderen vaak heel wat te
bieden. Zoek interactieve musea uit of gebouwen en monumenten die tot de verbeelding spreken,
zoals de Eiffeltoren in Parijs. Ook aquaria of de wassenbeeldenmusea van Madame Tussauds zijn
leuk om met de kinderen te doen. Geniet van een origineel middeleeuws banket of ga eten in het
jungledecor van het Rainforest Cafe in Londen. U kunt dit allemaal op voorhand boeken. Geen
tijdsverlies, en uw oogappels kunnen zich al verheugen op het leuke programma.
Ga op zoek naar onze interessante kinderkortingen: kind(eren) gratis tot 12 jaar en soms tot 16
jaar, korting voor kind met volwassene. Tip: op voorhand een kinderbedje reserveren is een must,
aangezien de meeste accommodaties slechts een beperkt aantal in voorraad hebben.

Voor elk wat wils
✘ Dé trend: design hotels! Een gedurfd interieur met aandacht voor details, moderne kamers en
een ontspannen sfeer,… net dat tikkeltje anders. Tip: u herkent deze hotels aan het logo DESIGN.
✘ Verliefd in de stad? Kies voor een hotel met het logo ROMANTIC of DELUXE en verwen uw partner met dat extraatje meer: een uitmuntende service, een warm en gezellig interieur, fijne attenties
en oprechte gastvrijheid.

Bij alle reizen is het noodzakelijk reisformaliteiten na te leven. Zorg er ook voor dat u de
richtlijnen van de vervoerder inzake bagage respecteert. De nodige reisinformatie vindt u in uw
reisdocumenten. Uw reisagent helpt u ook graag. In geval van vluchtuurwijziging of andere omstandigheden wordt u verwittigd door onze diensten. Zorg ervoor dat u bij reservering een GSM
nummer doorgeeft en dat u altijd bereikbaar bent op dit nummer tijdens uw citytrip.
Let goed op uw spullen en geef zakkenrollers geen kans. Tip: hou niet te veel contant geld op
zak of verdeel het over meerdere personen en plaatsen. Hou vliegtuig- of treintickets tijdens uw
verblijf in de safe op uw kamer of aan de receptie.
Zorg voor makkelijke wandelschoenen en een kleine, veilige tas. De metro is een handige
vervoermiddel in de stad. Tip: in elk metrostation vindt u een plan zodat u makkelijk de gepaste
halte en metrolijn kunt uitkiezen. Taxi’s zijn een goede alternatief voor wie graag sight-seeing
meepikt. Tip: spreek op voorhand een prijs af met de taxichauffeur.
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