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Priceline koopt Momondo
Priceline, 's werelds grootste online reisbedrijf heeft deze week voor 550
miljoen dollar de van oorsprong Deense Momondo Group gekocht, met
als brands Momondo en Cheapflights. De twee sites zullen worden
toegevoegd aan het portfolio dat onder Priceline’s metamerk Kayak
valt. De Momondo Group werd in 1996 opgericht, telt 200 medewerkers
en heeft kantoren in Londen, Kopenhagen en Boston. De Amerikaanse
Priceline Group ging in 1997 van start en bestaat inmiddels uit zes merken:
Booking.com,
priceline.com,
agoda.com,
KAYAK,
rentalcars.
com en OpenTable. De populariteit van metazoekmachines bij de consument
leidde eind vorig jaar tot de overname van Skyscanner door de Chinese
reisgigant Ctrip, voor 1,74 miljard dollar. Deze aankopen zorgen voor een
verdere consolodatie van de globale reiswereld in Europa. Rivaal Expedia
nam in 2013 de Duitse hotelmetazoekmachine Trivago over voor 564
miljoen dollar. Priceline kocht anderzijds al in 2012 metazoekmachine

Mobile ticket
now available for

TGV

< Bookable via SNCB Europe >
www.nmbs-europe.com/agent
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Kayak voor 1,8 miljard dollar. Volgens technologiebedrijf Amadeus
is deze consolidatie logisch, omdat de businessmodellen van OTA’s en
metazoekmachines naar elkaar toegroeien. Meta’s bieden steeds vaker de
mogelijkheid om binnen hun webomgeving direct te boeken, zonder nog
door te verwijzen naar de website van een airline, hotelketen of OTA. OTA’s
op hun beurt zijn geïnteresseerd in het lucratieve advertentiemodel van
metazoekmachines, aldus Amadeus in het rapport Online Travel 2020 –
Evolve, Expand or Expire.

TUI: ‘Hello Hellas’ Belevingstrip
TUI legt tijdens zijn studiereizen meer dan ooit de aandacht op ‘beleving’.
Van 12 tot 16 mei organiseer TUI haar Hello Hellas Trip waarbij
50 reisagenten naar één van TUI’s nieuwe zomerbestemmingen trekken: de
Olympische Rivièra (Peloponnesos). De groep zal logeren bij Grecotel &
ROBINSON. Dieter Vanhauwaert (Product Promotion Manager,
TUI): “Het wordt naar analogie met onze Rock The Kasbah-trip (2015)
en Hamam Taman-trip (2016) een reis met focus op beleving, avontuur,
groepsopdrachten en culinaire verwennerij. In februari lichten we voor de
reisagenten elke week een tipje van de sluier zodat ze te weten komen
waaraan ze zich zoal mogen verwachten. Hou de TUI E-flash en de TMNewsletter dus in de gaten! Inschrijven kan t.e.m. 8 maart via deze link.”

Eerste onthulling
“Om extra te kunnen genieten van de bestemming, hebben we dankzij onze
sponsor Sunny Cars voor de volle periode huurwagens ter beschikking !
Dus geen volle bussen voor onze transfers en uitstapjes maar wel gezellig in
kleine groepjes genieten van de vrijheid die een wagen biedt. De Olympische
Rivièra & Peloponnesos leent zich dan ook uitstekend om met een huurwagen
te verkennen”, aldus Dieter.

NEW

02 528 27 06
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RAIL

VAKBEURS

Mobile ticket op TGV/SNCF treinen

ITB Berlijn 2017:
LAST CALL
Van 8 tot 12 maart 2017 vindt ITB Berlijn opnieuw plaats, de wereldwijd
toonaangevende vakbeurs voor toerisme. Traditiegetrouw zal de vierdaagse
vakbeurs over de globale trends binnen de toerismesector informeren.
Bijkomende informatie is beschikbaar op www.itb-berlin.de.
Gezien het belang van deze beurs organiseert Travel Magazine ook dit jaar
een TM ITB-charter in samenwerking met Brussels Airlines, EuropaPark, United Airlines en Debelux, dit op 9 maart 2017. Wees er
snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Het inschrijvingsformulier kan u
terugvinden op pagina 8 of via deze link.

Bruno De Lathauwer:
“volle beursdag gegarandeerd!”
Bruno De Lathauwer (Reizen De Lathauwer & Live To Travel):“Normaal
gezien ga ik elk jaar verschillende dagen naar ITB, maar dit jaar is de eendaagse
TM-charter voor mij de ideale oplossing omdat mijn twee collega’s Sarah
en Hans drie dagen lang Live To Travel vertegenwoordigen op de beurs. Op
ITB heb ik vooral afspraken met bestaande leveranciers, maar ik ontdek ook
altijd nieuwe producten en aanbieders op onze bestemmingen in Afrika, de
Indische Oceaan en Oceanië. Het is mijn eerste kennismaking met de TMcharter, maar de vluchttijden garanderen een volle beursdag en de prijs is
correct: transfers, toegangskaart en reisgezelschap inbegrepen.”

Henk Groenen:
“Maak kennis met Europapark”
Henk Groenen (Europa-Park): “We willen graag het aanbod van EuropaPark onder aandacht van de reisindustrie brengen. Met drie jaar op rij de
award voor beste attractiepark ter wereld, zijn we zeker een goed alternatief
voor de reeds bekende pretparkvakanties.”

Extra sponsor
Dit jaar zal Star Alliance-lid United Airlines als partner deelnemen aan
de TM-charter naar Berlijn. En ze hebben hier een zeer goede reden voor: in
Hal 3.1, stand 304, presenteren zij namelijk hun spiksplinternieuwe United
PolarisSM, de nieuwe internationale business class experience.
Sinds 1 december vervangt United Polaris de United BusinessFirst®
en Global First® service. En wanneer men spreekt over ‘Experience’,
dan gaat het ook echt over het verhoogde comfort “van lounge tot landing”.
Er werd rekening gehouden met de grootste wens van internationale reizigers:
betere en meer rust!

Sinds de uitrol van een nieuwe technische release eerder deze week, kunnen reisagenten TGV/SNCF tickets uitgeven als Mobile Ticket. Concreet
zullen alle bestemmingen – die nu reeds in E-Billet/Homeprint beschikbaar
zijn - ook kunnen worden uitgegeven als Mobile Ticket. Voor zaken- of vrijetijdsreizigers wordt het dus heel eenvoudig om te reizen met TGV. Het tonen
van de QR-code - die als bijlage in de bevestigingsmail van een reservering
zit - aan de Train Manager, volstaat als geldig reisbewijs. Bart Geeroms,
Head of B2B sales NMBS Europe: “Met deze nieuwe technologische
evolutie zetten we opnieuw een hele grote stap vooruit op gebied van fullfillment. Vanaf nu hebben we - naast het Homeprint ticket - ook een Mobile
ticket voor de belangrijkste hogesnelheidstreinen in West-Europa, namelijk
Thalys, Eurostar, TGV® én ICE, evenals voor de klassieke internationale treinen. Over alle carriers heen werd er in de zakenreismarkt in 2016 meer dan
één op vijf van alle tickets uitgegeven als Mobile ticket, wat een mooie stijging
betekent tegenover 16% in 2015.” Meer informatie kan verkregen worden bij
uw Account Manager.

Uitbreiding E-Billet/Homeprint
Sinds deze week is het ook mogelijk om E-Billet/Homeprint uit te geven op
de TGV-verbinding Brussel-Rijsel. Na de succesvolle lancering van het
E-Billet op de meest populaire Franse TGV/SNCF routes wordt nu dus een
oplossing geboden voor het ontbrekende TGV-traject Brussel-Rijsel. Sinds de
lancering van het E-Billet in april 2016 is het aantal TGV-tickets uitgegeven
door de zakenreismarkt meer dan verdubbeld.

HOTELLERIE

by Paloma:
concept & design van de kamers
De nieuwste kamers van Club Marvy brengen wat ze beloven: een kalmerend en relaxerend gevoel op een gesofisticeerde wijze. De kamers zijn
op een moderne en stijlvolle wijze ingericht, maar blijven functioneel en eenvoudig. Met het gezond verstand zijn ze ontworpen zodat de gasten zich op
hun gemak zouden voelen in een Egeïsche setting. De inspiratie voor het ontwerp spruit voort uit de waardering en appreciatie voor vakmanschap en een
natuurlijke, organische en duurzame levensstijl. Gasten zijn verzekerd van een
genoegzaam verblijf in hun knusse kamers met weldoordachte details. Alle
bedden zijn naar de zeekant gericht, zodat de gasten meer met de natuur in
contact treden. Pasteltinten, gebaseerd op de warmte van aardekleuren, een
overvloed aan natuurlijk licht, een weldoordachte materialenkeuze, handgeselecteerde lokale accessoires en maagdelijk wit linnengoed wachten op uw
klant om hun verblijf in een mooie omgeving door te brengen. Op die manier
beschikken zij over hun eigen persoonlijke ruimte om zichzelf opnieuw op
te laden tijdens hun kostbare vakantietijd. Meer informatie over het nieuwe
hotelproject via Thomas Cook en LuxairTours.

De eerste van negen United Polaris lounges is nu toegankelijk op Chicago
O’Hare en beschikt over nieuwe rustruimtes en pre-flight à la carte dining.
Indommelen aan boord doet u nu in speciaal ontworpen beddengoed van
Saks Fifth Avenue met o.a. luxe dekbedden en dag-dekens.

LUCHTVAART		

Het resultaat van deze denkoefening van meer dan 12.000 uur met de nieuwe
businessclass stoel die geleidelijk op United toestellen wordt geïnstalleerd,
mag uiteindelijk aan het grote publiek voorgesteld worden en daarom nodigt

Amsterdam Schiphol Airport is samen met KLM een test gestart
voor biometrisch boarden. Passagiers hoeven dan niet meer hun instapkaart en
paspoort aan de gate te laten zien; een apart poortje herkent hen automatisch op
basis van gezichtsherkenning. De test duurt minimaal drie maanden en vindt plaats
bij één gate. Schiphol en KLM onderzoeken de techniek van gezichtsherkenning
op snelheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Als alles naar wens
verloopt, dan wordt biometrisch boarden mogelijk uitgerold. Om gebruik te
maken van de gezichtsherkenning, moeten passagiers zich eerst registreren bij een
speciale registratiekiosk in de wachtruimte van de gate. Na het boarden worden
de gegevens (van boardingpass, paspoort en gezicht) automatisch weer gewist.

United Airlines de Belgische delegatie uit om 16u00 op hun stand voor een
champagnereceptie en een voorstelling van het nieuwe paradepaardje. Een
fijne get-together vooraleer we gezamenlijk naar de luchthaven vertrekken!
Kan je niet wachten om het nieuwe product te ontdekken, surf dan naar
www.united.com/polaris.

Luchthaven Schiphol test boarden
met gezichtsherkenning

Algiers & Oran
from Lille

2 nd largest
French airline
10 februari 2017

4 flights/week *
*Until March 25th 2017

APG Air Agencies - Bosstraat 13 - 1930 Zaventem

+ 32 2 712 64 25

aigleazur@airagencies.be
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PEOPLE ON THE MOVE

TUI fly:
tweede Dreamliner in Brussel
Luchtvaartmaatschappij TUI fly neemt in de herfst van volgend jaar zijn tweede
Boeing B787 Dreamliner in dienst. “Het toestel komt over van ons zusterbedrijf binnen de TUI Aviation Group, het Britse Thomson Airways”, zei Gunther
Hofman, managing director TUI fly Benelux, afgelopen woensdag in een
exclusief gesprek vanuit Paramaribo (Suriname) met Travel Magazine
Aviation Newsletter. “Het gaat om een B787-8, hetzelfde type waarmee we nu al
vliegen. Bij Thomson wordt de B787-8 vervangen door de grotere B787-9 omdat
deze meer geschikt is voor hun markt. Het is de bedoeling dat we onze tweede
Dreamliner vanaf het winterseizoen 2018-2019 kunnen inzetten vanuit Brussel.”
In januari 2018 al komen ook de eerste fabrieksnieuwe Boeing B737 MAXtoestellen de vloot vervoegen, zo bevestigt Hofman nog. “Het eerste afgeleverde exemplaar is bestemd voor TUI fly België en zal wellicht vanaf januari
kunnen ingezet worden, in maart volgt een tweede toestel en dat gaat naar
TUI fly Nederland.”
De interieurs van de Boeing 787 Dreamliners worden gelijkgesteld en alle
toestellen krijgen een indeling met Economy, Comfort en Star Class.“We gaan
ook kijken waar we onze B767’s het beste kunnen gebruiken, in Nederland of
in België. Daarover is er nog geen definitief besluit. Momenteel hebben we één
B767-300ER die vanuit Brussel vliegt en de andere bedient de Nederlandse
lange afstandsmarkt van TUI fly tesamen met de drie B787-8 Dreamliners die
we daar hebben.” Tot nog toe heeft de onderlinge samenwerking tussen TUI
fly België en zijn Nederlandse zusterbedrijf al heel veel vruchten afgeworpen
en de directie van TUI fly Benelux wil die de komende maanden nog verder
ontwikkelen door vliegtuigen onderling met elkaar uit te wisselen.
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TUI Vliegvakanties: Incentive Mauritius
Sun Resorts op Mauritius trakteert! De 3 best boekende reisagenten
voor deze hotelketen in de periode van 1 december 2016 t.e.m. 31 maart
2017 ontvangen een geschenkkaart van Collishop voor boeken en speelgoed,
elk ter waarde van 100 euro. Deze hotels behoren tot de Sun Resorts: Ambre
Resort & Spa 4* (code 28651), Long Beach Golf & Spa Resort 5* (code
28623), Sugar Beach Golf & Spa 5* (code 28671).

Incentive Spaans Baskenland
Het Spaans Baskenland is één van de topbestemmingen bij TUI
Autovakanties Europa voor zomer 2017. De toeristische dienst van het Spaans
Baskenland schenkt 5 boekengeschenkkaarten van Collishop ter waarde van
100 euro, voor de best boekende reisagenten voor het hele zomerseizoen.

België boven in Brides-les-Bains
Tijdens de krokusvakantie, op 28 februari en 1 en 2 maart, staat het Franse
bergdorp Brides-les-Bains 3 dagen lang in het teken van België! Denk
maar: een markt met streekproducten, fanfaremuziek en uiteraard frietjes en
wafels tijdens de après-ski! Ook leuk om weten: Guillermo Guiz, een Belgische
komiek, opent op 28 februari de festiviteiten. Vive la Belgique! Brides-lesBains is met directe toegang tot Méribel ideaal gelegen om het omvangrijke
skigebied Les 3 Vallées te ontdekken. In deze 3 hotels is nog voldoende
beschikbaarheid tijdens de krokusvakantie : Hotel Amélie 3* (code 60687),
Hotel La Vanoise 2* (code 60688), Residence Lagrange Cybèle (code 60683).

€ 50 extra korting
Willen je klanten met de auto op vakantie deze zomer? Verras hen dan met
€ 50 korting per dossier als ze een autovakantie ‘Europa’ of ‘Frankrijk’
boeken van min. 7 nachten. Geldig voor alle nieuwe zomerboekingen gemaakt
van 3 februari t.e.m. 19 februari 2017. De € 50 extra korting komt bovenop
alle andere kortingen en promoties.
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K. Usewils
senior mgr airberlin FraBeLux
Kenneth Usewils, voorheen senior account manager bij airberlin,
wordt voortaan eindverantwoordelijke voor de markten Frankrijk,
België en Luxemburg in zijn nieuwe functie als senior manager. Als gevolg
van de herstructureringen binnen de luchtvaartmaatschappij zien zij af van
de Benelux-structuur. Bjorn Gianotten blijft enkel nog verantwoordelijk
voor de Nederlandse markt.
Kenneth’s belangrijkste taak zal erin bestaan de populariteit van airberlin in
Frankrijk te vergroten. De maatschappij zal vanaf 26 maart op Parijs-CDG
vliegen in plaats van Orly (ORY) en het aantal vluchten naar Berlin (TXL)
zal verdubbeld worden (van 2 naar 4) wat perfecte aansluitingen geeft op
de long haul-, binnenlandse- en intra-europese bestemmingen vanaf Berlijn
(TXL). Ook voor Nice (NCE) is er een belangrijke rol weggelegd nu deze
route het ganse jaar door verbonden zal worden met Düsseldorf i.p.v. enkel
tijdens de zomer.
Naast het managen van deze FraBeLux regio blijft Kenneth ook nog
verantwoordelijk voor een portfolio van global corporates en een global
TMC. Kenneth blijft bereikbaar via Kenneth.Usewils@airberlin.com.

Pascal Struyve:
nieuwe voorzitter BATM
De Raad van Bestuur van BATM (Belgian Association of Travel Management)
heeft Pascal Struyve unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Pascal
Struyve is director Global Travel, Fleet & Meeting Services bij Ingersoll Rand
en vervangt Geert Behets, die zich opnieuw volledig zal focussen op zijn taken
als bestuurslid en als Head of Global Travel, Meetings, & Fleet Management bij
UCB. De voorzitterswissel werd aangekondigd tijdens de ACTE-conferentie
in Brussel. BATM en ACTE gingen er, samen met de aanwezige internationale
travel professionals, op zoek naar mobility solutions voor zakenreizigers.
Pascal Struyve was al voorzitter van BATM van 2007 tot 2012. De Belgian
Association of Travel Management vertegenwoordigt Corporate Travel
professionals binnen de Belgische reisindustrie door het promoten van best
practices, opleidingen en meetings voor netwerking en kennisuitwisseling.
Meer informatie is beschikbaar op www.batm.be.

Pandox nieuwe
Director of Sales Belgium
De vastgoedmaatschappij Pandox AB heeft onlangs drie nieuwe hotelmanagers aangesteld in Brussel en versterkt vanaf 01/02/2017 haar salesteam in België met de benoeming van Isabelle Jamet als ‘Director of
Sales Belgium’. Pandox AB is een toonaangevende speler op de hotelvastgoedmarkt in Noord-Europa met vooraanstaande hotels in de belangrijkste
vakantie- en zakenbestemmingen. Pandox heeft momenteel 120 hotels met
ruim 26.000 hotelkamers in 10 verschillende landen in portefeuille. Pandox
AB is eigenaar van acht hotels in België. The Hotel, Hotel Bloom!, Holiday Inn
Brussels Airport, Hilton Brussels City, Hilton Grand Place Brussels, Scandic
Grand Place, Crowne Plaza “Le Palace” in Brussel, en het Crowne Plaza Hotel
in Antwerpen. Isabelle Jamet werd aangesteld door Aldert Schaaphok,
Senior Vice President en Director of International Operations bij Pandox,
met als doel de commerciële activiteiten in België te stroomlijnen. Jamet
(44) is uitstekend vertrouwd met de Belgische hotelsector. Isabelle verhuisde
van Frankrijk naar ons land in 2002, en ging met haar sterke achtergrond in
de internationale hotelbusiness aan de slag bij het Hyatt Barsey. Ze vervolgt haar carrière met functies bij Dolce La Hulpe in 2007 en het Brusselse
Congrespaleis in 2009. In 2010 stond ze aan het hoofd van het commercieel
departement voor de aanvankelijk 5 en daarna 4 hotels van de Starwoodhotelketen, en opende ze het eerste Aloft-hotel in Europa.
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Thomas Cook:
Citytrips naar hartenlust
Overtuig je klant om nu zijn volgende citytrip te boeken. Zo geniet hij
van de meest voordelige tarieven naar Parijs, Londen, Barcelona, Lissabon,
Rome en vele andere steden! Wat dacht je van een weekendje naar Parijs
voor slechts € 82 per persoon? Bekijk zeker ook de vluchtmogelijkheden met
Ryanair vanuit o.a. Charleroi, Luxemburg, enz. In de Thomas Cook nieuwsbrief
van deze week ontdek je ook bepaalde accommodaties die veel Easy Way
punten opleveren. Ontdek meer informatie en aanbiedingen in de Thomas
Cook nieuwsbrief van deze week.

Norwegian Cruise Line:
gratis Premium drankenpakket
Je hebt ongetwijfeld al veel klanten overtuigd om in zee te gaan met de actie:
“2de persoon gratis op cruise”? Of zet een van je klanten binnenkort
koers naar een van de vele andere aanbiedingen uit de nieuwe cruisekrant?
Deze week zet Thomas Cook de actie van Norwegian Cruise Line in
de kijker, namelijk de FREE AT SEA promotie tot en met eind maart
2017! Je klant ontvangt bij boeking een gratis Premium drankenpakket ter
waarde van € 500 per week en voor de buiten-, de balkonkajuit of de minisuites zijn er zelfs 3 gratis diners in de specialiteitenrestaurants (4 diners vanaf
10 nachten) inbegrepen. Deze aanbieding is geldig voor de 1ste en 2de persoon
in de kajuit. Kinderen t.e.m. 17 jaar varen mee tegen een goedkoper tarief.
Volgende bestemmingen biedt Thomas Cook aan met Norwegian Cruise Line:
Griekse eilanden (7 nachten), Middellandse Zee (7 nachten), Adriatische Zee (7
nachten), Canarische Eilanden (10 nachten) en de Baltische Staten (9 nachten).
Hoe boeken? Norwegian Cruise Line boek je in Btn4U via quickbook voor de
dubbele kajuiten.Triple en quadruple kajuiten zijn op aanvraag. Deze kan je ook
on request boeken in Btn4U waarna het Specialist Contact Center het nodige
bij de rederij doet. Om het jou gemakkelijk te maken, vind je in de Thomas
Cook nieuwsbrief van deze week hoe je deze cruises kan inboeken.

Hotel Iberostar Malaga Playa
Raad je klant een verblijf in het volledig gerenoveerde hotel IBEROSTAR
Malaga Playa aan en hij geniet van deze troeven: mooie architectuur, keuze
tussen gerenoveerde kamers en appartementen, schitterende ligging (onmiddellijk
aan de promenade en het strand), de gekende en overheerlijke buffetten in het
gerenoveerde restaurant en een mooie zwembadzone met een nieuw “aquafun”
gedeelte (speciaal voor de kids). Dit gerenoveerde IBEROSTAR hotel is ideaal
voor families met kinderen in het hoogseizoen. In het voor- en naseizoen is het
ook uitermate geschikt voor koppels, senioren én singles.Tip: de streek rond het
hotel is uitermate geschikt om met de huurwagen te ontdekken. Enkele toppers
in Andalusië: Sevilla, Cordoba, Granada en Malaga.

STUDIEREIS		

Air Transat: famtrip Quebec
Iedereen die in de maand februari één of meer boekingen maakt met Air
Transat voor 1 retour ticket naar Montréal, Toronto, Vancouver of
Quebec (vanaf Brussel) maakt kans op een plaats op de studiereis. Des te meer
boekingen des te groter de kans! Als je ook mee doet aan de E-Learning www.
elearning-quebec.fr van Destination Québec zijn je kansen nog groter.

De Air Transat studiereis belooft er één vol verrassingen te worden. Dus doe
mee! U gaat namelijk naar de Provincie Quebec van 19 tem 25 mei! U
vliegt naar Montréal, bezoeken de stad en rijden naar St Alexis des Monts,
Saguenay Lac St Jean, Tadoussac om de walvissen te spotten en terug via
Quebec stad en Wendake!...Heb je er al zin in? Veel succes!

Hoe werkt het?
Download hier je deelnameformulier om je boekingen te registreren en
stuur het ingevulde formulier voor 5 maart o.v.v. “TS Quebec Fam Februari”
naar sales.ts@airtransat.nl. Elke maand zal Air Transat 2 winnaars uitkiezen. De winnaars van februari worden op 10 maart bekend gemaakt. Heb
je ook in december en januari Air Transat boekingen gemaakt maar deze nog
niet ingediend? Wees dan snel - je hebt tot 9 februari om het in te sturen!

LEZERS SCHRIJVEN ONS

BTO: vrijhandel of niet?
Tegen de achtergrond van de gigantische problematiek i.v.m. de
geluidsnormen op Brussels Airport en de nieuwe geopolitieke situatie rond
de nieuwe Amerikaanse administratie, kregen we van BTO volgend schrijven
toegestuurd.
“In de naoorlogse geschiedenis heeft het toerisme een ongeziene bloei
en groei gekend. Consumenten kregen het wat breder, daarvoor zorgde
een gunstige aanhoudende economische groei. Wat zakenreizen betreft,
boden bovenal de Europese Unie en opeenvolgende vrijhandelsakkoorden
ongeziene kansen. Op basis daarvan ontstond en ontwikkelde zich een
geprofessionaliseerde reissector.” En nu? Bernard Tuyttens, algemeen
secretaris Belgian Travel Organisation (BTO): “We maken ons
zorgen. We geloven niet dat we aan het beginpunt staan van een teruggang
naar punt nul. Maar er zijn ongetwijfeld meer dan een handvol tekens dat
dingen eerder achteruit dan vooruit gaan. Wie ooit gedacht had dat de
binnen EU-grenzen er voor eeuwig waren omdat ze zoveel nieuwe rijkdom
en kansen boden, die kijkt nu verbaasd om zich heen. We leven in een tijd
van opeenvolgende belemmeringen van open grenzen en vrijhandel. Het
toerisme, zowel vakantie- als zakenreizen, wordt in zijn groei gehinderd.”

IN MEMORIAM		

Urbain Claeys overleden
Vorige week donderdag is Urbain Claeys (79) overleden. Hij was van
1988-2002 administrateur-generaal van het Vlaams Commissariaat Generaal
voor Toerisme, de voorloper van het huidige Toerisme Vlaanderen.
Hij speelde een sleutelrol in de ondersteuning van zowel de sociale als de
private toeristische sector in Vlaanderen en bij het op de kaart zetten van
Vlaanderen als toeristische bestemming. Claeys was ook de grote bezieler van
het bekende toeristische programma ‘Vlaanderen Vakantieland’.
“Urbain was een internationaal gerespecteerde autoriteit op vlak van
toerisme, een echte gangmaker voor de ontwikkeling van het toerisme in
Vlaanderen”, aldus huidig administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen
Peter De Wilde. “Als commissaris-generaal was hij mijn voorganger en
bouwde hij in de jaren ’80 en ’90 Toerisme Vlaanderen uit tot een sterke
referentieorganisatie. De begrippen ‘Toerisme Vlaanderen’ en ‘Vlaanderen
Vakantieland’ hebben we trouwens aan hem te danken.”

ZOMER
ZUID-FRANKRIJK
THALYS ZON
VAN HARTE WELKOM

INFORMATIE EN RESERVERINGEN IN DE REISKANTOREN.
10 februari 2017
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Airtrade:
100% in Nederlandse handen

Ryanair dreigt met minder vluchten
voor BRU Airport

Het management van Airtrade Holland, bestaande uit Jeroen
Martron en Frank Wester, en het internationale reisconcern BCD
Group hebben vorige week 100% van de aandelen Airtrade Holland in
handen gekregen. De transactie werd begeleid door Main Capital Partners
uit Amsterdam. Na de succesvolle fusie van online reisaanbieders Vliegwinkel,
CheapTickets, BudgetAir, Flugladen en Vayama begin 2011, kreeg AERTiCKET
de meerderheid in Airtrade in 2013. Deze combinatie was een grote stap
richting een internationaal opererende consolidator met een duidelijke focus
op de opkomende markten binnen Europa. Airtrade en AERTiCKET blijven
strategische partners op het gebied van inkoop van vliegtickets, waarbij
Airtrade deel blijft uitmaken van het internationale consolidatienetwerk
van AERTiCKET. Echter zal Airtrade zich daarnaast meer gaan richten op
de optimale koppeling tussen vluchten, hotelovernachtingen, autohuur en
verzekeringen, ook wel dynamic packaging.

Ryanair lanceert geen nieuwe routes meer op Brussels Airport
zolang er geen oplossing is in de discussie over de geluidsnormen. Snijden in
het aanbod doet de Ierse maatschappij voorlopig niet, maar in de zomer zal
dat volgens topman Michael O'Leary onvermijdelijk worden. O'Leary
kwam deze week zelf naar Brussel om de boodschap duidelijk te maken: "Als
de geluidskwestie niet opgelost raakt, zou dat beschamend zijn voor Brussel".
Maar het zal ook jobs kosten, waarschuwde hij. "We lanceren zes nieuwe
routes vanuit Charleroi. Een aantal zou naar Zaventem gegaan zijn, maar we
deden het niet door de onzekerheid over die belachelijke geluidsnormen. Het
is moeilijk werken als je het risico loopt op een boete van 6.000 euro per
vlucht. Dat is meer dan een vlucht ons opbrengt", aldus nog de topman. Hij
begrijpt niet dat er een probleem is met vliegen tussen 6 en 7 uur 's ochtends.
"Mensen zouden dan toch al wakker moeten zijn en werken? Dat is toch
niet onredelijk?" Op dit moment behoudt Ryanair zijn 14 verbindingen vanuit
Zaventem. "We hebben alles na 7 uur verschoven. Maar als het probleem
niet opgelost geraakt tegen eind maart, zal er een echte impact zijn", aldus
O'Leary.

TOUROPERATING

Travel2Sports: NFL in Londen
Afgelopen zondag was het de hoogmis van de Amerikaanse Sport, de
Superbowl. Na een ongelooflijk matchverloop werd deze gewonnen door
de New England Patriots. De NFL is bij ons nog niet zo bekend, maar zoals
de afgelopen jaren worden er volgend seizoen enkele competitiematchen
in Londen gespeeld. Travel2Sports biedt pakketten aan voor de 2 matchen
in Wembley. Geïnteresseerde klanten dienen er vroeg bij te zijn, want elk
jaar geraken deze matchen sneller uitverkocht. Alle info op de website of via
059/41.46.02

Nieuwe bestemmingen BSCA
Winnaar is Charleroi (BSCA). De regionale luchthaven krijgt zes
nieuwe routes in het winterschema, dat van start gaat in het najaar: Eilat
Ovda (Israël), Lissabon (Portugal), Napels (Italië), Plovdiv (Bulgarije), Varna
(Bulgarije) en Wroclaw (Polen). Op verschillende andere verbindingen voert
Ryanair de frequentie op. Charleroi zal in het winterschema van Ryanair 69
routes hebben.

LUCHTVAART		

Verhuis kantoor
Sinds 01/02/17 hebben Travel2Sports & Motortours.eu hun intrek
genomen in een nieuw pand. Het nieuwe adres is Leopoldlaan 22 in 8430
Middelkerke. Telefoonnummer en emailadressen blijven ongewijzigd.

EVENT

Bloggers UTD:
succesvolle 2de editie
Afgelopen zaterdag vond voor de tweede maal het ontmoetingsmoment tussen
Belgische bloggers en de toeristische sector plaats. PR-bureau
Sound of C bracht reis-en lifestyle bloggers in contact met diverse toeristische
partners in Hotel Bloom in Brussel. Om zich in te schrijven voor het evenement
werd de bloggers gevraagd een survey in te vullen. Daarin polste Sound of C
naar de kenmerken van hun blog, hun samenwerkingseisen, hun doelen en hun
voorkeuren. Uit de resultaten blijkt dat de mannelijke bloggers steeds talrijker
worden.Van de 130 bloggers die deelnamen aan de survey is 37% mannelijk, een
stijging van bijna 10% ten opzichte van vorig jaar. De bloggers zijn daarnaast ook
bijzonder actief op sociale media. Momenteel is Instagram de populairste tool,
gevolgd door Facebook en tenslotte Twitter, weliswaar met een stuk minder
aanhangers. Opvallend is dat ook Snapchat en Pinterest aan een opmars bezig
zijn, grotendeels door hun visuele karakter.“Alles moet almaar sneller gaan”, zegt
Jo Thuys van organiserend PR-bureau Sound of C. “We nemen zelfs de
tijd niet meer om een Facebook-post fatsoenlijk te lezen. Dus zeggen we het
liever met beelden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat tools als Instagram
Stories ontzettend populair zijn bij bloggers en voor velen een eerste stap
zijn richting volwaardig vloggen”. Tussen het netwerken door, kregen zowel de
bloggers als de partners inzichten mee van professionals binnen het vak. Zo
gaf bekende blogster Laurel Robbins tips om van een blog een professionele
onderneming te maken. Nienke Krook probeerde dan weer om het aanwezige
publiek te overtuigen van de kracht van Pinterest. De volgende editie van het
evenement zal plaatsvinden op zaterdag 3 februari 2018.

avi

Wow Air introduceert business
class
De IJslandse luchtvaartmaatschappij Wow Air introduceert vanaf 1
juni een business class in haar vliegtuigen. De invoering van een extra
vervoersklasse gaat gepaard met prioritair instappen en het meenemen van
extra bagage. De businessclass komt er enkel in de Airbus A330’s die de lange
afstandsvluchten uitvoeren tussen IJsland en de Amerikaanse westkust. Iets
ruimere zetels zullen ook beschikbaar zijn op de A320’s en A321’s van de
luchtvaartmaatschappij.

HOTELLERIE

AccorHotels
neemt Travel Keys over
AccorHotels kondigde deze week aan dat het begonnen is met exclusieve
onderhandelingen om Travel Keys, één van de grootste spelers in de
Private Vacation Rental markt, volledig over te nemen.Travel Keys, opgericht in
1991, is een grote reismakelaar met een aanbod van meer dan 5.000 luxueuze
accommodaties verspreid over meer dan 100 verschillende locaties. Van het
Caribisch gebied tot aan Mexico, Hawaii & de Verenigde Staten, Europa, Azië
en Afrika.
Het bedrijf richt zich - als pionier binnen het luxesegment in de reisbranche
- op klanttevredenheid, professionele vakantieplanning en biedt 24/7
conciërgediensten aan. De combinatie van Travel Keys met onefinestay en
Squarebreak zorgt ervoor dat AccorHotels een uniek aanbod kan leveren
van ongeveer 8.500 adressen in de Luxury Private Rental markt, met
hooggewaardeerde accommodaties binnen zowel het vakantie- als stedelijke
segment. De verwachting is dat de transactie in het tweede kwartaal van
2017 rond is, nadat het gebruikelijke boekenonderzoek is afgerond.

Winterzon
Curaçao
10 februari 2017
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Brussels Airport
heeft uw hulp nodig
Er staan 60.000 jobs op de helling bij de luchthavengemeenschap,
als er geen oplossing gevonden wordt voor de strenge Brusselse
geluidsnormen. Wil je mee helpen om de 60.000 jobs op de
nationale luchthaven te behouden? Steun dan ‘Let us keep our
airport jobs’, een initiatief van de gehele luchthavengemeenschap!
Steun hen via sociale media via #keepourairportjobs.
Meer informatie via keepourairportjobs.be

TECHNOLOGIE

Fusie Tourico Holidays
met Hotelbeds Group
Hotelbeds Group, een wereldwijde bedbank en B2B leverancier van
diensten voor de reisbranche, kondigde deze week haar fusieplannen van
Tourico Holidays en haar Bedbank business unit. Joan Vila,
Executive Chairman Hotelbeds Group: “Met de steun van Cinven en CPPIB
komen we in de volgende fase van onze ontwikkeling sinds we in september
een onafhankelijk bedrijf werden. Voorlopig zullen beide bedrijven gewoon
doorgaan, met de nadruk op onze topprioriteit: het verstrekken van de best
mogelijke service aan onze hotelpartners en klanten”

COACH		

FlixBus: succesvolle start in Brugge
FlixBus kijkt terug op succesvolle eerste 9 maanden in Brugge. Het aantal
passagiers, dat vanaf het begin al hoger was dan verwacht, heeft zich verdubbeld. In juni 2016 startten de eerste dagelijkse bussen van Brugge naar GrootBrittannië, Nederland en Duitsland. Perswoordvoerster Rosa Donat:
“Natuurlijk zijn we heel tevreden met de ontwikkeling van de passagierscijfers
van en naar Brugge. Het aantal maandelijkse FlixBus reizigers sinds de start
hier heeft zich verdubbeld.Vandaar dat we in Brugge enorm zullen uitbreiden
en in 2017 op nog meer inkomende toeristen evenals reizigers vanuit Brugge
rekenen.”

Top-3 van de populairste
bestemmingen
De meeste reizigers uit Brugge vertrekken richting de Britse hoofdstad.
Maar ook de andere bestemmingen zijn erg in trek en laten groeiende
reizigersaantallen zien. Steeds meer West-Vlamingen en inwoners van Brugge
reizen naar het buitenland en meer toeristen komen de stad in. Rosa Donat:
“We zijn blij dat er zo veel Bruggenaren gebruik maken van de FlixBus. Dit
jaar rekenen we op nog meer reizigers mede door nieuwe routes maar ook
door nieuwe klantengroepen.”

Nieuwe routes voor WestVlaanderen en Brugge
De mobiliteitsaanbieder plant een verdere uitbreiding in België, vooral in
West-Vlaanderen. De eerste routes zullen met de zomerdienstregeling in april
starten. Hierbij ontstaan nieuwe directe verbindingen naar Zuid-Duitsland,
Nederland, Frankrijk – tot Bretagne - en naar Centraal- en Oost-Europa. Ook
zullen nieuwe haltes in West-Vlaanderen in het netwerk worden opgenomen.
André Schwämmlein, FlixBus oprichter & directeur: “We hebben de
Benelux uitgekozen tot één van onze kernmarkten, dit jaar zullen we de forse
uitbreiding voortzetten. Waar die precies komen, hopen we volgende maand
toe te lichten.”
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2016 Topjaar Oostenrijk
Maar liefst 550.000 Belgen hebben vorig jaar Oostenrijk bezocht. Een record. En
dat geldt vanzelfsprekend ook voor het aantal overnachtingen: 2,74 miljoen, een
stijging van 5,2%. Directeur Paul Mayer van de Oostenrijkse Dienst
voor Toerisme in ons land is bijzonder tevreden. “De buitenlandse overnachtingen zijn met 4,1% gestegen”, zegt hij, “daar zitten wij mooi boven”. Deze
stijging geeft al aan dat Oostenrijk het over de hele linie goed heeft gedaan. Met
bijna 103 miljoen buitenlandse overnachtingen is voor het eerst de kaap van
100 miljoen gepasseerd. Buurman Duitsland neemt met 52,6 miljoen het leeuwendeel voor zijn rekening, gevolgd door Nederland met 9,5 miljoen. België
staat op een keurige 6e plaats, vlak achter Italië, het enige land in de top 10 dat
een stapje achteruit heeft gezet. Paul Mayer is hoopvol gestemd voor dit jaar.
“Onze skioorden zijn deze winter verwend met een extra dik pak sneeuw en
door de late Pasen blijven de liften in vele oorden 2 weken langer draaien”.

BESTEMMING

B2B workshop Griekenland
In de lokalen van de Griekse ambassade in Brussel vond deze week een
B2B workshop plaats. Een twintigtal Belgische reisagenten en touroperators
ontmoetten er een aantal Griekse aanbieders. Daarbij de DMC ’s Mykonos
Luxury Travel en Mazi Travel. De Griekse hotelsector was
vertegenwoordigd door Almiriki hotel apartments, Epirus Palace
Ioannina, Grand Palace hotel Thessaloniki en de Across
hotelgroep. Tenslotte waren ook nog Eos Traditional guesthouse en
Amaryllis luxury guesthouse van de partij. De praktische organisatie
was in handen van travel trade marketing bureau Into the Sails. En alles
verliep onder het goedkeurend oog van Eleni Skarveli, directrice van de
Griekse toeristische dienst in Nederland, België en Luxemburg.

REISINDUSTRIE

GFG: 1000 dagen zonder schade
Het Garantiefonds Reizen kon deze week op 7 februari, aankondigen
dat het 1000 dagen geleden is (14 mei 2014) dat nog een lid, touroperator of
reiskantoor, failliet ging. Geen enkele reiziger, leisure of business, leed schade ten
gevolge van het faillissement van een GFG-lid. Het is een open deur, maar de
vraag mag gerust gesteld worden: wat doet een verzekeraar die geen schade
heeft dan wel? “Het antwoord is eenvoudig: schade vermijden. De inspanningen
die daarvoor geleverd worden, zijn echter complex en vinden in stilte plaats,”
aldus Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen. Een andere vraag die
veel gesteld wordt:“betalen we dan niet teveel?” Neen, om dit te vermijden is het
GFG net als een mutualiteit opgericht, zonder winstoogmerk. De overschotten
worden verdeeld. Zo kregen de leden in 2014 maar liefst 37% van hun premie
terug. Ook voor 2016 staat een ristorno op stapel. Vanzelfsprekend past hier
het klassieke voorbehoud: het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.
En die toekomst brengt ons in 2018 een nieuwe Reiswet, die de nieuwe
Riesrichtlijn van november 2015 in Belgische wetgeving omzet. De Belgische
reiziger is vandaag de best beschermen consument in de Europese Unie; het
Garantiefonds Reizen zal zich inspannen om dit zo te houden, om aldus het
vertrouwen in de sector op een hoog niveau te houden.

HOTELLERIE

Beachcomber: benoeming
Grégory Coquet is aangesteld al nieuwe directeur van de Royal Palm
Beachcomber Luxury op Mauritius. Hij volgt Jacques Silvant op die 16
jaar aan het hoofd van het hotel stond, aldus onze collega’s van Quotidien du
Tourisme. Coquet is afkomstig uit Mauritius en erg gepassioneerd door zijn beroep.
Hij kan buigen op veertien jaar ervaring in de hotelsector. Hij studeerde in Glion,
Zwitserland en deed zijn eerste ervaring op in Kempinski, ook in Zwitserland. In
2013 kwam Coquet naar Mauritius waar hij voor verschillende hotels werkte.

Tel: 02/648.99.55
www.interhome.be/partner
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Alitalia nu ook naar Kiev
Alitalia heeft een aantal nieuwigheden in de zomerdienstregeling. Zo vliegt
de Italiaanse maatschappij vanaf 1 mei dagelijks een nieuwe route tussen
Rome en Kiev met een Airbus A320. Verder zijn er zeven, reeds eerder
aangekondigde, internationale routes en zeven nieuwe seizoensgebonden
routes binnen Europa.Tussen 7 juli en 10 september vliegt Alitalia twee keer per
week tussen Rome en Split met een A320, tussen 23 juli en 10 september
twee keer per week tussen Rome en Dubrovnik., tussen 1 en 30 augustus
zes keer per week tussen Milaan Linate en Athene met een Embraer E175
of Airbus A320, tussen 3 juni en 1 oktober wekelijks tussen Catania en St.
Petersburg en tussen 31 juli en 4 september naar Ibiza vanuit Bologna (dagelijks
met een Embraer E175), vanuit Venetië (dagelijks met een A320) en dagelijks
vanuit Verona met een Embraer E175. Nieuw in het binnenlandse netwerk zijn
van 8 juli tot 17 september Rome – Trapani; van 29 juli tot 3 september Turijn
– Catania en tot slot van 25 juni tot 10 september wekelijks tussen Napels en
Cagliari met een ATR72. De luchthaven Olbia zal tijdens de zomermaanden
door Alitalia verbonden worden met Bologna, Napels, Genua en Triëste.

LUCHTVAART

Air Transat: 30 jaar!
Air Transat viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. In het kader van deze
feestelijke mijlpaal organiseert de maatschappij het hele jaar door verrassingen
en speciale events voor haar klanten, partners en medewerkers in NoordAmerika en Europa.“Wij opereren in een krachtige en dynamische industrie die
een gestage groei kent. Met 30 jaar ervaring is onze organisatie in staat om zich
aan te passen aan een veranderende omgeving en te voldoen aan de behoeften
van de reizigers die zich steeds meer verbonden, verantwoordelijk en betrokken voelen”, aldus Jean-Marc Eustache, President en CEO van Transat.
Het hele bedrijf werkt meer dan ooit in synergie om reizigers betrouw-baar
vliegvervoer en persoonlijke service te bieden. Kortom, een complete en
unieke reiservaring. Vakanties vormen veelal het hoogtepunt van het jaar waar
Canadezen en Europeanen naar uitkijken. Air Transat voelt zich bevoorrecht
haar klanten te mogen vervoeren tijdens deze bijzondere momenten.

Speciaal logo
Air Transat heeft altijd geloofd in de magie van vakantie. Al 30 jaar weten zij welke
gevoelens een vakantie oproept bij reizigers. Om de festiviteiten te lanceren, onthulde het bedrijf een speciaal logo: het getal 30 met een ster, het symbool van
de Transat groep. Er werd ook een video gemaakt die de kijker meeneemt in de
wereld van Transat. Andere activiteiten worden in de loop van het jaar onthuld.

RAIL

Eurostar: nieuwe businesslounge
Paris Gare du Nord
Eurostar opende op 4 februari de deuren van zijn nieuwe Business
Premier lounge in het Parijse station Gare du Nord. De nieuwe
lounge verbetert de reiservaring met een stijlvolle en comfortabele omgeving
om te werken en te ontspannen. De lounge op de bovenverdieping van
het originele 19de-eeuwse gebouw werd ingericht als een typisch Parijs
appartement. Met hoge plafonds, marmeren schouwen, een cocktailbar en
intimistische ruimtes ademt het chique interieur een vleugje Franse glamour.
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The Crystal Ship:
2e maal in Oostende
Na het overweldigend succes vorig jaar is de voorbereiding van de tweede
editie van ‘The Crystal Ship – kunstenfestival in de Stad’ in volle
gang. Tijdens de eerste week van de Paasvakantie wordt Oostende opnieuw
overspoeld door meer dan 20 internationale artiesten die op 8 april hun
werken voorstellen aan het publiek. Gerenommeerde namen zoals Axel Void,
Henrik Uldalen, Levalet Bosoletti en C215 zullen hun stempel drukken op de
Stad aan Zee. Naast de muurschilderingen zullen er ook enkele kunstenaars
aan de slag gaan met de openbare ruimte, door het aanbrengen van kleine
of grote kunstwerken.

Fiets-en wandelroutes
De kunstwerken van de tweede editie vervoegen de eerste en zullen
permanent te bewonderen blijven in Oostende. Tijdens de eerste week
van de Paasvakantie kan je alle artiesten volop aan het werk zien. Op de
feestelijke opening op 8 april, zijn alle werken klaar en wordt de vernieuwde
fiets- en wandeltocht gelanceerd die de verbinding maakt tussen alle
gerealiseerde kunstwerken van beide edities. Binnenkort meer info op www.
thecrystalship.org

HOTELLERIE

Romantik Hotels:
3 nieuwe hotels
Romantik Hotels & Restaurants zet de uitbreiding van het aantal
aangesloten bedrijven ook in 2017 voort. Recentelijk zijn drie gerenommeerde
hotels in Brugge, Trier, Keulen toegetreden. Het betreft Hotel de
Orangerie, Hotel Zur Glocke en Hotel im Wasserturm. In het
laatst genoemde hotel, gevestigd in een voormalige watertoren van Keulen,
zwaait tweesterrenchef Erich Werner de scepter. Met de toetreding van
deze zeer bekende hotels tot Romantik Hotels & Restaurants is het aantal
hotels niet alleen verder uitgebreid, maar is Romantik Hotels beter dan ooit
vertegenwoordigd in bekende werelderfgoedsteden in Europa, met name
in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië alsmede in Nederland en België.

SHARING ECONOMY		

Airbnb:
zware boete in Amsterdam
Amsterdam heeft een Airbnb verhuurder van appartementen een
recordboete opgelegd van 297.000 euro! Via een sleutelbedrijf verhuurde
de man 11 appartementen in één pand, en daarbij hield hij zich niet aan de
regels.
Amsterdam omschreef de praktijken als ‘een prototype van een illegaal
hotel’. De boete van 297.000 euro die de stad oplegt, zou een belangrijk
signaal moeten geven aan andere sleutelbedrijven. De eigenaar heeft beroep
aangetekend.

TM Travel Awards Luxembourg
Save the date! Op dinsdag 14 maart 2017 bent u van harte uitgenodigd
op de TM Travel Awards in Luxemburg.
www.travelawards.lu

10 februari 2017
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Meininger Amsterdam: uitbreiding
De MEININGER hotel groep kondigde de ondertekening aan van
een overeenkomst voor de derde uitbreidingsfase van het MEININGER
Amsterdam City West Hotel. Tegen de lente van 2018 zal het hotel
de huidige 1177 bedden uitbreiden naar 1585 bedden. In 2012 was het
MEININGER Amsterdam City West Hotel het eerste MEININGER Hotel dat
haar deuren opende in Nederland. Gedurende de afgelopen viereneenhalf
jaar werd het hotel voortdurend uitgebreid, en heeft het nu 321 kamers
en 1177 bedden. Wegens de uitstekende bezettingsgraad van het hotel
werd het naastgelegen kantoorgebouw omgebouwd gedurende de eerste
heropbouwfase om meer ruimte te maken voor nieuwe hotelkamers. De
tweede heropbouwfase, die succesvol afgerond werd in december 2016,
verhoogde de hoeveelheid kamers opnieuw, de gemeenschappelijke ruimtes
werden vergroot en volledig heringericht. Inspiratiebron bij deze herinrichting
was Vincent Van Gogh. Zijn krachtige karakteristieke stijl gaven aan de nieuwe
lobby en bar een unieke atmosfeer en legde de nadruk op het bruisende
gevoel van deze ruimtes in het hotel. Afhankelijk van de bouwvergunning,
worden er in de laatste uitbreidingsfase 102 extra kamers en 408 extra
bedden toegevoegd. De nieuwe kamers zullen vanaf de lente van 2018
beschikbaar zijn. Hannes Spanring, CEO van MEININGER Hotels, zegt
hierover: “We zijn blij met de eerdere succesvolle uitbreidingen, en eigenlijk
heel trots op de mogelijkheid van deze derde en laatste uitbreiding. Deze
stap zal waarschijnlijk van het MEININGER Amsterdam City West Hotel
het grootste hotel van Amsterdam maken, maar zeker het grootste in
onze hotelgroep.” Het MEININGER Amsterdam City West Hotel ligt op
een uitstekende locatie nabij het station Sloterdijk, één van de belangrijkste
verbindingspunten van Amsterdam. Van het hotel is het slechts 5 minuten
met de Metro naar het stadscentrum en Schiphol ligt op slechts 10 minuten.

LUCHTVAART		

Brussels Airlines: app
Sinds vorige week donderdag biedt Brussels Airlines haar mobile
app aan in de App Store en op Google Play. De lancering luidt een tijdperk
van digitale transformatie in bij de Belgische luchtvaartmaatschappij, om hun

services en producten verder te optimaliseren voor de klant. Terwijl steeds
meer reizigers gebruik maken van online en mobiele kanalen om hun reis te
plannen en hun luchtvaartmaatschappij on-the-go te contacteren, verklaart
Brussels Airlines 2017 het jaar van digitale innovatie, waarbij het bedrijf zwaar zal
inzetten op de verbetering van haar digitale tools om een nog betere service aan
hun klanten te bieden. De maatschappij verstuurde recent haar 10 miljoenste
mobiele instapkaart en op dagelijkse basis beantwoorden hun Social Media
Happiness Agents meer dan 500 vragen van reizigers op Twitter and Facebook,
wat aantoont dat hun klanten klaar zijn voor meer digitale tools. De eerste in
het rijtje is de Brussels Airlines app, die vanaf nu beschikbaar is voor iOS en
Android telefoons. “Dankzij alle data die we ter beschikking hebben, krijgen
we een steeds beter beeld van wat onze klanten willen en kunnen we hen
dit ook aanreiken. Om en bij de 35% van onze verkoop wordt gerealiseerd
op brusselsairlines.com, maar ook qua service moeten onze digitale
platformen een oplossing kunnen bieden aan al onze klanten, ook zij die via
een reisagentschap hebben gereserveerd. Ze hebben accurate informatie over
hun vlucht nodig terwijl ze aan het reizen zijn en ze willen hun reservatie zelf
kunnen wijzigen zonder via de traditionele kanalen te moeten gaan. De app
is een eerste stap in deze richting, maar gedurende de volgende jaren zullen
er nog meer services komen om een complete ervaring te kunnen bieden
tijdens elke stap van de reis”, aldus Sebastien Scarmure,VP e-Commerce
& Mobile, Brussels Airlines. Vandaag laat de Brussels Airlines app toe om
tickets te boeken, in te cheken voor de vlucht en een mobiele boarding pass
te gebruiken en op de hoogte te blijven van mogelijke vluchtwijzigingen. Na
deze eerste realease van de app, zullen er binnenkort updates volgen waardoor
push notifications klanten proactief op de hoogte kunnen houden. De Brussels
Airlines app kan gratis gedownload worden op de App Store en Google Play.

LUCHTVAART

TAP naar Abidjan
Na een onderbreking van vijftien jaar gaat TAP Portugal weer naar
Ivoorkust in Afrika vliegen. Vanaf 17 juli komen er vijf vluchten
per week tussen Lissabon en Abidjan, de grootste en belangrijkste stad
van Ivoorkust. De nieuwe rechtstreekse lijndienst zal gevlogen worden op
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag met een Airbus A320,
voorzien van 165 stoelen. Met deze nieuwe route zal TAP Portugal, lid van
Star Alliance, in totaal op 15 bestemmingen vliegen in 8 Afrikaanse landen.

TM-ITB CHARTER
Vakdag ITB - donderdag 9 maart 2017
slechts 325€ *
BRU: 06u25 + 08u00 Berlijn TXL
(Afspraak Brussels Airport om 05u10)
Vertrek Berlijn TXL: 20u45 + BRU: 22u10

Dit speciaal aanbod tegen slechts 325 euro is inclusief:
•
•
•
•
•
•

heen en terug Brussel-Berlijn met Brussels Airlines,
luchthaven- en veiligheidstaksen,
shuttle van en naar de beurs,
ontbijt op de beurs,
champagne receptie op de beurs,
toegangskaart voor ITB 2017.

INSCHRIJVEN EN BETALEN VÓÓR 28/02/2017

Naam:
Voornaam:
Firma en functie:
Adres:
Tel.:
GSM n°:
Sector:
BTW-nummer:
E-mail:
*gelieve de gegevens te vermelden zoals op uw identiteitskaart

Ondergetekende reserveert ..... seat(s) op de speciale
TM-ITB charter naar Berlijn op 9 maart 2017
en stort het bedrag op rekeningnr. 405-0107181-27
van Travel Productions N.V.

Datum + handtekening:

lid VVR/VLARA
ja

(*) 50 euro goedkoper dan vorig jaar / Speciale prijs voor VVR/UPAV en VLARA-leden: 315 euro
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neen

Interesse? Gelieve bovenstaand formulier ingevuld terug te sturen per fax
(015/450.360) of in te schrijven via www.travel-magazine.be/ITB
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STUDIEREIS		

Famtrip Cyprus: de zon in je hart
Op 25 september vertrokken 14 reisagenten onder begeleiding van het toeristisch
verkeersbureau naar Cyprus. Op maar liefst vijf dagen tijd ontdekten ze het
zuidelijke deel van het eiland in al zijn glorie. Op het programma stonden o.a.
bezoeken aan Lemesos (Agia Napa-Kerk en archeologisch museum van Kourion),
Troodosgebergte en Paphos (Agios Neofytos Klooster en baden van Aphrodite).
Deze famtrip werd georganiseerd door Karin van Dam (PR & Marketing,
CTO Benelux) en begeleid door Claudia Philippou (Gids, CTO Cyprus).

Voor ieder wat wils
Ondanks de beperkte oppervlakte van het eiland heeft Cyprus heel veel te
bieden. Haar diversiteit is dan ook de grootste troef en dat in combinatie met de
lange seizoenen maakt het de ideale bestemming. Er is natuur en cultuur en dat
wordt afgewisseld met geschiedkundige monumenten.Van dat rijke erfgoed staan
er veel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Bovendien is Cyprus in 2017 ook
Europese Culturele hoofdstad. Hieronder enkele hoogtepunten van de famtrip:
Troodosgebergte: Er was niks zo verkwikkend als een stevige wandeling
(1,5u) in het Troodosgebergte. Dit natuurgebied omvat de helft van Westelijk
Cyprus en is ideaal voor sportievelingen. In de winter kan je hier ook skiën.
Archeologisch park Paphos: Op onze laatste dag bezochten we in de
benedenstad van Paphos het archeologisch park. De monumenten in het park
dateren o.a. van de prehistorie maar de meeste bezienswaardigheden komen
uit het Romeinse tijdperk. Absolute aanraders waren de mozaïekvloeren en
de Koningsgraven.

Reisagenten vol lof
Marc Davis (Travel Counsellors, Villers-St-Siméon): Cyprus
heeft voor ieder wat wils. Er zijn culturele bezienswaardigheden, helderblauwe
zeeën en mooie groene bergen. Je hebt er heerlijk simpele ‘meze’ maar
ook culinaire hoogstandjes. Het Amathus Beach Resort was een sublieme
accommodatie, luxueus van opzet met een overheerlijk ontbijt. Het St George
Hotel in Paphos daarentegen was kwalitatief toch wel een trapje naar beneden,
met een eerder ongunstige ligging. De rondreis, prachtig in elkaar gestoken door
de toeristische dienst van Cyprus, liet ons het eiland in al zijn facetten ontdekken.
Ik ben dus uitermate tevreden te hebben deelgenomen aan deze trip, een trip
die mij een Cyprus heeft leren kennen dat me zeker zal aanmoedigen hier ooit
terug te keren!
Ingrid Ooms (Avitour Wats, Antwerpen): Als ik het programma
overloop dan is hetgeen dat mij het meeste aantrok Pissouri met het Colombia
Beach Resort. Ik vond het een aangenaam hotel en kreeg een eerste indruk
van Cyprus zoals ik dat ook verwacht had (mooi, groen, rustig). Hoe verder
we naar het toeristische deel reden hoe minder gecharmeerd ik was maar dat
is een deel van Cyprus dat er bijhoort. De wandeling vond ik ook geweldig.
Een stukje natuur in combinatie met beweging vond ik erg interessant.
Karolien Deconinck (Hoppetravel, Poperinge): De famtrip was
heel goed georganiseerd en het programma had een goede combinatie van
cultuur en natuur.
Niki Belsac (Corralium, Gooik): Ik vond het uitgebalanceerde
programma van de reis erg goed. We hebben echt een heel goed beeld
gekregen van wat Cyprus te bieden heeft en het soort hotels. Het eerste hotel
(Amathus Beach Resort) was perfect, maar het St George hotel beviel me net
iets meer omdat we een balkon op de kamer hadden.
Patrick Van Looy (Selectair, Willebroek): Ik vond het een
fantastische studiereis. We hebben echt een volledige kijk op het eiland
gekregen. De begeleiding was heel goed, alles verliep eigenlijk perfect. Het land
heeft me ook aangenaam verrast. Er is veel diversiteit zowel voor strand- als
cultuurliefhebbers. Ik had niet zoveel van Paphos verwacht maar het heeft me
positief verrast. In Limasol vond ik het hotel Four Seasons hotel heel mooi. St
George hotel vond ik iets minder.

Organisatie aan het woord
Karin van Dam (PR & Marketing, Toeristische dienst
Cyprus): We hebben voor dit programma gekozen om de diversiteit van
het eiland te laten zien. We wilden ons niet focussen op één regio maar
vonden het juist belangrijk om de reisagenten te laten zien dat Cyprus voor
iedere consument iets te bieden heeft, vandaar een variatie van zon, zee
,strand, mooie steden en bezienswaardigheden en dat ook in combinatie met
de kennismaking van de lokale bevolking, gastronomie en wijn. Dat zijn zo
de speerpunten van Cyprus. Het hoogtepunt van deze reis was voor mij
de combinatie van de kustplaatsen en het binnenland. Ook het authentieke
Cyprus met zijn kleine dorpjes is toch wel een meerwaarde. Cyprus is als
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bestemming door zijn lange seizoenen geschikt het hele jaar door. Het is een
leuke bestemming als alternatief voor de klant. De consumenten zijn bekend
met Spaanse en Griekse eilanden en zullen minder aan Cyprus denken maar
als ze eens wat anders willen, is Cyprus een goed alternatief. Er liggen hier
nog veel kansen, ook al vliegen niet zoveel TO’s door, we hebben het geluk dat
er wel wat vluchtmogelijkheden vanuit Brussel en Amsterdam zijn. Claudia
Philippou (Gids, Toeristische Dienst Cyprus): Cyprus heeft het hele jaar
door alles te bieden voor wie dan ook en daarom is het een meerwaarde op
de toeristische markt.

Wie, wat, waar ?
Organisatie: Verkeersbureau Cyprus
Datum: 25 september 2016
Begeleiders: Karin van Dam (CTO Benelux) en Claudia Philippou (CTO
Cyprus)
Deelnemers: Ingrid Ooms (Avitour Wats, Antwerpen), Niki Belsack
(Corallium, Gooik), Karolien Deconinck (Hoppetravel, Poperinge), Marleine
van der Ham (Jetaircenter, Leuven), Alfonsina Ulenaers (Mare Tours, HechtelEksel), Catherine Van Der Cruyssen (Neckermann reizen, Zottegem), Anne
Laudus (Selectair, Vilvoorde), Ilse De Bock (Selectair Excellence Travel, SintMartens-Latem), Patrick Van Looy (Selectair Willebroek Travel), Mariette Van
Rossum (Thomas Cook Travel Shop, Haacht), Kelly Vanwelsenaerts (Reizen
Joye, Koekelaere), Bibi Escolano Meersschaut (Travel@Home, Keerbergen),
Marc Davis (Travel Counsellors, Villers-St-Siméon), Inez Deroo (Travel
Experts, Muizen).
Axelle Lot, freelance reporter Travel Magazine

TOUROPERATING

Exclusive Destinations:
honeymoon of vroegboekkorting?
Exclusive Destinations heeft twee handige lijstjes op de website
staan met een zeer duidelijk overzicht van de vroegboekkortingen en honeymoonkortingen per bestemming en per hotel. Dit is niet alleen een interessante tool voor de reisagent, maar ook een aanrader om door te sturen naar
uw klanten. Meer info via www.exclusive-destinations.be

Last Call workshops
Productkennis blijft belangrijk, vinden ze bij Exclusive Destinations en die kennis
delen ze graag met de reisagent. Naar goede gewoonte zijn er ook veel hotelpartners aanwezig. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 21/02 op de workshop in het
Ramada Plaza Hotel te Antwerpen.Wie zich nog op de valreep wenst in te schrijven, doet dit best per mail naar karim@exclusivedestinations.be (met vermelding
van uw naam/kantoor en gekozen locatie/datum). Ontvangst vanaf 18.30 met
broodjesbuffet, aanvang presentatie stipt om 19.00u. Einde is voorzien om 22.30u.

IN MEMORIAM

Serge Baguet (47) overleden
Oud-wielrenner Serge Baguet is gisterenmorgen op 47-jarige leeftijd in
Sint-Lievens-Houtem overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.
Baguet pakte in 2001 een ritzege in een etappe van de Tour de France
en kroonde zich in 2005 tot Belgisch kampioen op de weg. Maar ook
in de reiswereld is Serge geen onbekende. Na zijn wielerloopbaan startte hij
een bureau op dat zich specialiseert in wielerstages en fietsvakanties: Baguet
Velo Events (www.fietsstages-baguet.be) Alle stages en vakanties worden
steeds georganiseerd i.s.m. to’s zoals TUI en erkende reisbureaus. Het was
Serge’s droom en wens om het Baguet Bicycle Center verder uit te bouwen
tot hét vakantiecentrum voor fietsers. Op uitdrukkelijke vraag van Serge zullen
Gilbert Van Fraeyenhove van Baguet Bicycle Center en Martin Van
Caelenbergh ervoor zorgen dat zijn wens bewaarheid wordt en garanderen
ze de continuïteit van het Baguet Bicycle Center en het beheer van beide centra (Calpe en Mojacar) en dit in nauw overleg met Serge’s echtgenote Sandra.
Martin Van Caelenbergh, Manager Groups, Incentives &
Sports TUI: “Ik verlies vandaag met Serge in de eerste plaats een zeer goede
vriend. Maar zijn waarde als entrepreneur en business partner mag niet onderschat worden, wat hij in 7 jaar tijd op gebouwd heeft met zijn Baguet Bicyle
Centers in Mojacar en Calpe is naar mijn bescheiden mening even waardevol als
een Belgische titel en een Tour de France overwinning samen. De klanten kunnen
gerust zijn en we hopen dan ook hen in de toekomst te mogen ontmoeten op
een volgende fietsstage in Calpe of Mojacar, waar we dezelfde hartelijke ontvangst,
sfeer en kwaliteit zullen bieden zoals Serge deze steeds hoog in het vaandel gedragen heeft.”
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COACH

Autocarsector in de e-society
Tijdens een event op 22 februari bij FBAA (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemingen en reisorganisatoren) wordt een punt gezet

achter het VICA-project, dat startte op 1 januari 2015. VICA staat voor Vlaams Innovatiecentrum voor de Autocar en is een samenwerking
tussen VRA (Vlaamse Raad voor Autobus- en Autocarondernemers), de onderzoekscel van de Hogeschool Thomas More, Vlaio (Vlaams Agentschap

Innoveren en Ondernemen - het vroegere IWT- Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en BAAV (Beroepsvereniging voor Autobusen Autocarondememers). BAAV coördineert het geheel onder leiding van secretaris Jan Deman en projectverantwoordelijke Sofie Ghesquiere.

Pijnpunten gedetecteerd
Jan Deman: "Een paar jaar geleden hebben wij een grote brainstormsessie gehouden met een honderdtal ondernemers. De autocar kampte immers met

een imagoprobleem, het ontbrak vaak aan innovatie en de marketing liep niet overal zoals het moest. De vragen en suggesties die daaruit voortkwamen,
hebben geleid tot de oprichting van het VICA-project. Een tweejarig project dat startte op 1 januari 2015 en eind vorig jaar een korte verlenging kreeg. De
bedoeling was de autocar te integreren in de evoluerende e-society, de innovatieve kracht van de sector te verhogen, nieuwe doelgroepen en marktsegmenten
aan te boren, het belevingselement in de autocar te versterken, een gediversifieerde benadering van het 'groepstoerisme' te ontwikkelen, kortom middelen te
zoeken om mee te zijn met de technologische evolutie en een verschil te maken met andere collectieve vervoersmiddelen."

Naar de camping
Ideeën rijpten, maar uiteraard dienden bedrijven gevonden te worden die bereid waren mee te stappen in de testfases. BAAV fungeerde daarbij als katalysator.
Sofie Ghesquiere: «Als nieuwe doelgroep kwam de campingsector, vooral gezinnen met kinderen, naar voren. Enkele autocaristen werkten samen met
Vacansoleil in een arrangement rond Parijs en Disneyland. De autocar brengt de kampeerders naar de bestemming en blijft daar om ook ter plekke het

transport te verzorgen (zoals een sightseeing in Parijs). De plus- en minpunten die dit eerste experiment hebben aangetoond, brengen mee dat Vacansoleil
zich nu veeleer open stelt voor verdere bestemmingen en autocarondernemingen direct contact kunnen opnemen met directeur Pierre Fivet (directeur
Vacansoleil België en Frankrijk).

Boeken bij BUSFAN
De stickers BUSFAN zijn de getuigen van een andere actie die al geruime tijd loopt. Maar daar moet nu een nieuw element aan toegevoegd worden:
BUSFAN moet uitgroeien tot een boeking- en beschikbaarheidsplatform, zowel voor puur vervoer als voor themareizen, zowel voor individuen als voor

groepen. Deman: «Dat vergt een grote openheid van de autocarondernemer en kan bij sommigen leiden tot een afwachtende houding. Begrijpelijk, maar
de tijd dringt en het gevaar bestaat dat multinationals het geheel naar zich toetrekken. De beste formule lijkt mij het coöperatieve model te zijn, waarbij

de gebruikers - de autocaristen dus - de spelregels bepalen. BAAV wil alvast het nodige coördinerende werk leveren.” Eigenlijk moet het ook een online
community mogelijk maken: reizigers kunnen zo ervaringen uitwisselen en mekaar zelfs op voorhand leren kennen.

Track & Trace
Een andere communicatietool, Track & Trace, geeft de reizigers tijdens de rit actuele info en meldt aan de thuisblijvers wanneer zij aan de eindhalte
worden verwacht om iemand af te halen. Net als het boekingplatform en de communicatietool is ook het scrapbook in de opstartfase. Dat is een app of

onlineplatform waar de autocarondernemer vooraf het programma kan insteken, samen met foto's en teksten. Tijdens of na de reis kunnen de deelnemers
daar eigen foto's en commentaren aan toevoegen. Het eindresultaat is een digitaal document of een gedrukt boekje dat door de autocarist ter beschikking
wordt gesteld.

Werken op de bus
Een ander project dat uit de grote bevraging is voortgesproten, is de kantoorbus. Het bestaat erin dat werknemers van een bedrijf verzamelen op een
parking, daar op een speciaal ingerichte bus stappen en zich meteen kunnen inloggen op de computer van het eigen bedrijf. De bus brengt hen naar het

bedrijf en later op de dag terug naar de parking. Tijdens de ritten blijft de werknemer ingelogd en kan hij of zij dus verder werken. In september begon het
experiment met Colruyt Group als deelnemend bedrijf en Mandelcar als vervoerder. Bedienden van Colruyt Group verzamelen op de parking onder
de E17 in Gentbrugge en stappen daar op de bus richting Halle. De bus, geleverd door VDL in Roeselare, biedt plaats aan dertig passagiers. Bij BAAV wordt

het project gecoördineerd door Hilde Adams: "De eerste resultaten zijn alvast positief. Er is een wachtlijst van belangstellende bedienden. Het gebeurt

vaak dat werknemers die vóór het vertrekuur al aanwezig zijn, onmiddellijk op de bus stappen en beginnen werken en de werktijd begint te lopen. Bij Colruyt
Group klinkt het dat na de testfase het systeem zal doorgaan. Ondertussen is een tweede bedrijf een gelijkaardig experiment opgestart, maar het wenst daar
voorlopig geen ruchtbaarheid aan te geven."
Dergelijk systeem is niet alleen bruikbaar voor één bedrijf, maar kan ook uitgewerkt worden voor bedrijventerreinen die met het openbaar vervoer moeilijk
bereikbaar zijn. Jan Deman: "De tijd tussen aankomst en vertrek uit het deelnemende bedrijf hoeft geen verloren - lees: dure - tijd te zijn. Nu al kan de bus
in die tussentijd ingezet geworden voor meetings en cursussen ergens anders. Het leslokaal wordt als het ware naar de cursist gebracht. Zoiets kan groeien."
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Marc Vande Velde, senior reporter Travel Magazine
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VAKANTIESALON

Vakantiesalon Brussel
Vorige week vond in Brussels Expo de 59 editie plaats van het Vakantiesalon van Brussel. Naar jaarlijkse gewoonte deed de organisatie FISA onderzoek
bij 1000 Belgen ouder dan 18 jaar, in samenwerking met het marktonderzoekbureau Incidence, naar de vakantiegewoontes van de Belgen. Ook ABTO
deed in aanloop naar de beurs een analoog onderzoek i.s.m. WES Research & Strategy. Zo’n 82% van de Belgen gaat op vakantie. 28% hiervan
boekt de reis al 3 tot 5 maanden op voorhand. Sommigen zelfs vroeger: 21% kiest ervoor de reis al 6 tot 8 maanden vooraf te boeken. Volgens cijfers uit het
onderzoek van ABTO zet de trend, dat Belgen (24,7%) meer met het vliegtuig reizen, zich door. Vakanties per auto doen het nog altijd goed met 57,8%. De
helft van de Belgen gaat het liefst op zomervakantie naar een strandbestemming. Op de tweede plaats staat een vakantie in de bergen (17%), op plaats
drie volgen de citytrips (15%).
ste

Van 5 naar 4 beursdagen
“Op vraag van de exposanten werd de duur van de beurs teruggebracht van 5 naar 4 dagen en dit was duidelijk de goede beslissing,” aldus FISA in een
schriftelijke mededeling. “De interactieve demonstraties en activiteiten zorgden er namelijk voor dat het Vakantiesalon en de Sports Fair een totaal van
101.000 bezoekers mochten ontvangen.”Vorig jaar presenteerde het Vakantiesalon zich voor het eerst samen met de Sports Fair én de Zenithbeurs, wat
dit jaar niet meer het geval was voor de laatstgenoemde beurs. Het concept werd in 2016 nog een 3-in-1 beurs genoemd, en was vorig jaar goed voor 117.422
bezoekers. Olivier Dumelie (Lifestyle Director Vakantiesalon van Brussel & Sports Fair): “We evolueren steeds meer naar een ‘beleefbeurs’ en dat is net
de meerwaarde die we willen bieden aan onze bezoekers.” De 60ste editie van het Vakantiesalon zal plaatsvinden van 1 tot en met 4 februari 2018.

“34% boekt bij reisagent”
Uit het onderzoek blijkt dat 34% een reis boekt bij een reisagent voor minder gebruikelijke bestemmingen, 29% voor georganiseerde reizen
en 14% voor exotische bestemmingen. 48% van de Belgen die via een reisagent boeken, doen dat omwille van het professioneel advies. 45% wil zeker
zijn van de kwaliteit van de verkregen diensten en 43% wil informatie verkrijgen over de bestemmingen, voor reisideeën.

Van 175 jaar Thomas Cook…
Een persconferentie op de ochtend van de eerste dag van het Brusselse Vakantiesalon, in een afgebakende ruimte voor de mediavertegenwoordigers maar te
midden van het nieuwsgierig kijkende publiek dat voor het eerst de splinternieuwe Neckermann stand kon beleven (nvdr. zie TM-breaking news van vorige
donderdag): het is eens wat anders, zeker in het kader van een vakantiesalon.
De omstaanders hadden er trouwens alle belang bij om te blijven, want ter afronding van deze meeting met de pers werd de winnaar van een wedstrijd met als
prijs ‘tien jaar gratis Neckermann vakanties’ uitgeloot. De presentatie zelf werd ingeleid door woordvoerder Koen Van den Bosch, die een kort overzicht
gaf van 175 jaar Thomas Cook, de man die zo lang geleden startte met georganiseerde reizen en naderhand met het eerste reiskantoor.

…tot 100 Neckermann reiskantoren
Luc Van Erps, manager retail Neckermann, van zijn kant had het over Neckermann, dat in 1972 in ons land (meer bepaald in Hasselt) startte met het
eerste reiskantoor, van de latere CEO Wim Desmet (nvdr: de keten Neckermann startte reëel met meerdere kantoren in 1979). “Neckermann is 45 jaar
later het leidend Belgisch reismerk, met vakantiemedewerkers met gemiddeld 6,5 jaar ervaring in een net van 85 reiskantoren, een brand awareness van 92
percent en een tevredenheidsgraad van 8,8.”
De jongste drie jaar heeft Neckermann een enorme evolutie gekend.Vanaf 2014 werd uitgepakt met een reeks hotelmerken die elk corresponderen met een
verschillend cliënteel met specifieke behoeften. In 2015 werd het gamma reizen uitgebreid met autocars, cruises en exotische bestemmingen. Neckermann
was ook de eerste die virtual reality introduceerde in zijn reiskantoren. Later nog werd het aanbod uitgebreid met de lancering van luxeproducten zoals
Club Med en Pegase en sinds oktober is er het hotelconcept Casa Cook.

Inspiratiecockpits en contextgevoelige beelden
Neckermann heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in een verhaal dat vandaag omni-channel en zelfs opti-channel is, aldus managing director Jan
Dekeyser. Die opti-channel is alleen mogelijk door een 360° beeld van de klant te vormen. Daarin zijn de kantoren cruciaal. In de komende twee jaar
wordt geïnvesteerd in meer reiskantoren die vakantielounges moeten worden, waar men zich welkom voelt, een drankje krijgt en reisinspiratie kan
opdoen. Er komen twee soorten winkels: Proximity in het centrum van de stad en Accessibility, gemakkelijk bereikbaar, met parking voor de deur
en lange openingsuren. De reiswinkels zelf beschikken over een unieke parfum en een unieke muziek. Er zullen inspiratiecockpits – die volgens
Jan Dekeyser teruggrijpen naar het treincoupé tijdens de treinrit waarmee het Thomas Cook-verhaal destijds begon - aangeboden worden samen met de
reismedewerker. Er zal bovendien gewerkt worden met contextgevoelige beelden. Vanaf over een bepaalde bestemming gepraat wordt, zullen de
digitale schermen in de winkel zich automatisch aanpassen aan het besproken onderwerp: een (ei)land, een regio, een hotel,… Zo worden naast de juiste
informatie ook de juiste beelden gegeven in een verkoopsgesprek, aldus nog managing director Jan Dekeyser.

Griekse regio Volos-Pelion in the picture
Op de stand van Griekenland vond een voorstelling plaats over de stad Volos, gelegen aan de berg Pelion, die als zomerverblijf voor de Goden van de
Olympus gold en ook zijn naam aan de huidige regio gaf. Directeur van de Griekse dienst voor toerisme Benelux Eleni Skarveli, de Griekse ambassadrice in
ons land en mensen van de plaatselijke hotelassociatie belichtten de troeven, zoals: zon & zee, cultureel en religieus toerisme, gastronomie, hiking, mountainbiking
en tal van andere sporten, plus makkelijke bereikbaarheid van de Noordelijke Sporaden (Skiathos, Skopelos en Alonnisos). Florence Bruyère
(TUI) voegde daaraan toe dat TUI fly van mei tot oktober 1x/week (op zaterdag) Volos rechtstreeks aanvliegt vanuit Brussel. Met die andere nieuwkomer
Araxos erbij (2x/week, op dinsdag en vrijdag) komt het totaal aantal Griekse bestemmingen op dertien.

Peru als culinaire topbestemming
Pisco? Dat is een ronduit heerlijke cocktail uit Peru op basis van de gelijknamige sterke drank. De dames van de stand van Peru gaven, onder het goedkeurend
oog van Luis Olivares-Pflücker, director Commercial Office Ambassade van Peru, en van Axel De Corte, managing director Koombanabay, een
gesmaakte proefondervindelijke demonstratie. Daarmee werd benadrukt dat de World Travel Awards voor de vijfde opeenvolgende maal Peru tot
beste culinaire bestemming ter wereld bekroonden. De keuken van Peru is een boeiende combinatie van geuren, kleuren en verfijnde smaken. Eén
van de bekendste gerechten is ceviche, met rauwe gemarineerde vis als hoofdbestanddeel.
Redactie Travel Magazine
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EVENEMENT

Brussels Travel Top
In het kader van het 59 Vakantiesalon van Brussel was het tijdens de eerste publieksdag, op donderdag 2 februari, meteen ook de beurt aan de Belgische
reisprofessionals tijdens Brussels Travel Top. De doorstroming van de reisprofessionals vanuit de paleizen van het Vakantiesalon - dit jaar paleizen 3,4
en 5 i.pv. 4,5,6 en 7 de afgelopen jaren – naar Brussels Travel Top in Auditorium 500 (dat grenst aan paleis 7) verliep dit jaar effectief iets minder vlot dan
tijdens de voorafgaande edities. “Temeer omdat Cafe Brasil, traditioneel hét ‘meeting point’ voor de reisprofessionals aan het einde van de eerste beursdag,
zich helemaal achteraan paleis 3 bevond en dus niet meer pal aan de ingang van Brussels Travel Top, achteraan paleis 7. Het maakte het er voor de moderator
en de panelleden niet eenvoudiger op om geconcentreerd het vakpubliek te trotseren, met het permanente ‘geroezemoes’ op de achtergrond van de buiten
gebleven reisprofessionals,” aldus enkele aanwezige travelpro’s. Marketingman Jan Peeters van Travel360° modereerde dit jaar volgend panel onder het thema luchtvaart: Bernard Gustin (CEO Brussels Airlines), Arnaud Feist (CEO Brussels Airport), Marcel Buelens (CEO Antwerp & Ostend-Bruges
Airport), Günther Hofman (managing director TUI fly Benelux) en Jean-Christophe Degen (managing director Thomas Cook Airlines Belgium).
ste

Aangezien het forum in het Engels verliep, publiceert TM uitzonderlijk de beste quotes eveneens in het Engels, en dit zowel in de Nederlandstalige als de Franstalige
versie van deze TM-Newsletter.

Bernard Gustin, Brussels Airlines
The events of March 22
“Being a member of a larger organization as Lufthansa certainly helped, because Brussels Airlines has no single activity in other airports.”
“The ceo of Lufthansa called me and said ‘you can count on us’!”
“Without Lufthansa, we would never have operated long-haul flights from Zurich and Frankfurt.”
About Lufthansa:
“We are not just friends, we are family.”
“Our aim is to go from 5 million passengers to 10 million.”
“We want to remain Brussels Airlines, but with a big engine in back office.”
“Firstly, one must focus on the customer, with attractive prices and services for everybody (the passenger who pays 19 euros and the one who pays 900 euros).
And we also have to reduce costs thanks to digitalization.”
“Secondly, the product that you offer is a collaboration between different suppliers, that’s why we need to really work together.”
“Thirdly, we must focus on the collaboration with the airport, the airtrade, our partners Star Alliance and the Lufthansa Group. By the way, our integration to
the group is not the objective per se, but a means to achieve our objective.”
About the customers:
“It is wrong to believe that there are two types of customers: there is only one type, but with different needs, and you need to be able to serve all of those
needs. The airline that understands that will certainly succeed.”
About the strategy:
“Your strategy needs to be simple and customer-focused.”
“Our strategy is a hub: we invest in a network, not in destinations.”
“The airline industry in the past was very weak towards the customers, just look at the low-cost industry.”
“It is not normal that there is no high-speed train going to Brussels Airport.”
“We don’t need the money, we need the strategy.”
“I think we need the trade industry to provide a service that we cannot provide. What we really need is a new product and good partners, i.e. a whole package
that makes the collaboration fun.”

Marcel Buelens, Antwerp & Ostend-Bruges Airport
“We are managing 17 airports worldwide, we are looking for quality, not quantity.”
About the customer:
“An airport is only as strong as the portfolio of destinations.”
“Our growth plan is not aggressive at all. In 2016, we already achieved our goals for 2019.”
“The business men who are travelling daily to London? I almost know every one of them by their name!”
“Our customers want to spend as little time as possible in the airport, but the time spent has to be quality time!”
“We have a different product and different customers comparing to the big airports.”
“78% of our passengers are living in the Antwerp area.”
“How far can you travel with a railway of 3 km? 3 km! With a runway of 3km you can get everywhere.”
“Yes, we are working with the trade. It’s very important to be the link and the platform where these worlds meet.”
10 februari 2017
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Günther Hofman, TUI fly Benelux
“The local airports, and mainly Ostend-Bruges Airport, were a logical choice after the attacks of March 22nd, as we were already operating from the local
airports.”
About the customer:
“Guest experience, growth via investments in accommodation, hotels and cruise ships, growing sales by employing one global brand.”
“We are clustering the Nordic, the UK, the Dutch, and the Belgian airlines to keep our cost base under control: cost efficiency by best practices.”
“Interacting with passengers allows us to know the customer better. This will be the big game-changer in our industry. The interaction with the customer will
be more interesting for big players than for niche players.”
“Thinking in segments is old fashioned!”
“Customers are prepared to pay for added value, but they don’t want to pay for legacy.”
“We aim for a national mobility strategy, which transforms airports into multifunctional platforms.”
About the aviation policy:
“Please stop fuzzing about the definition of the ‘night’. I can’t explain to my shareholders that they will have to pay fines because of the strict noise measures.
This is Kafka!”
“A travel professional becomes extremely nervous when an airline is underperforming.”
“There is a negative atmosphere about aviation. We pollute, we go technical… we are the bad guys. A travel agent is selling fun. We try to marry the negative
with the positive and we need to stay ‘on speaking terms’ to stay married.”

Arnaud Feist, Brussels Airport
About security:
“The security measures were imposed by the government, but of course we cooperated.”
“We did not come out of it as a better airport. We already complied with the measures before that, and we still do, but it is the threat that has changed.”
“We have just issued very ambitious growth plans over 25 years! In this time, we expect to double the traffic.”
About the strategy:
“For us, the three keys in growth strategy are the market, the capacity (that we do possess, so this growth is technically possible), and the framework with
different airlines.”
“The airport is a service. We have developed the quality of our infrastructure and services. To better serve the customer is an ever-evolving process.”
“We developed an app for passengers: it tells the passengers what time they should be leaving home giving the current traffic, etc. It is an end-to-end experience.”
About the passengers:
“The low-cost product is evolving. As an airport, we are not looking at the airlines (low-cost or not), we are looking at their passengers and their needs.”
“We have more bus than planes movements!”
“We invest billions of euros in our airport, what would happen if this was public money?”
About the aviation policy:
“Norms imposed by the Brussels Capital Region will have major negative repercussions on the activity of the airport, and not only on the cargo or night flights.
It will also affect the passenger flights. It is a crazy situation we are faced with, that you can only see in Belgium.”
“The trade is a very valuable business partner.”

Jean-Christophe Degen, Thomas Cook Airlines Belgium
“Safety is the most important item in the overall aviation business.”
“The strike of the air traffic controllers, shortly after the attacks, had the worst possible timing. But in terms of safety, they also deserve good working conditions.”
“In Belgium, we need to develop our business in the Winter, to be able to grow in the Summer.”
“At the end of the day, the flight is only one part of a complete journey.”
“On board, the passenger has to get what they pay for!”
“I hope we will not have to pass on the cost of the fines to our customers concerning the strict noise policy measures.”
About the strategy:
“As we are operating in an integrated model, the trade is very important. We are making group clusters to create experiences which are more in line with
the products that the trade is selling.”
Redactie Travel Magazine
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CRUISES

Patrick Pourbaix nieuwe voorzitter CLIA Belgium & Luxembourg
De nieuwe structuur van de Cruise Lines International Association (CLIA) Europe krijgt stilaan vorm. Vorig jaar besliste CLIA Global om
de nationale afdelingen op te doeken. De bedoeling was om in navolging van CLIA North America ook in Europa nog enkel met een overkoepelende
organisatie te werken. Hierdoor legde in de loop van 2016 CLIA Belgium-Luxemburg de boeken neer. CLIA Europe groepeert 31 cruiserederijen. Aan
het hoofd staan een algemene vergadering waarin alle leden-cruiserederijen zetelen en een executive committee dat instaat voor de dagelijkse werking van
de vereniging.

Executive Committee
Voorzitter van het uitvoerend bestuur van CLIA Europe is Kyriakos ‘Kerry’ Anastassiadis, de CEO van Celestyal Cruises. Hij volgt aan het hoofd
van CLIA Europe sinds begin dit jaar Pierfrancesco Vago op. In het bestuur zetelen verder Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises), David
Dingle (Chairman Carnival UK), Manfredi Lefebvre d’Ovidio (Chairman Silversea Cruises), Gavin Smith (Senior Vice President International Royal
Caribbean International, Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises) en Neil Palomba (President Costa Cruises).

Secretariaat in Brussel
Het secretariaat van CLIA Europe is gevestigd in de Europese wijk in Brussel en wordt geleid door Tom Fecke (voormalig general manager Duitsland,
Oostenrijk & Zwitserland voor Royal Caribbean Cruises) als secretaris-generaal van de vereniging. Hij volgde in die functie Raphael von Heereman op. Het
secretariaat verdedigt de belangen van de cruise-industrie en haar leden bij de Europese Commissie en promoot het imago van de cruisevakanties. Daarnaast
worden nationale ‘chapters’ opgericht die in opdracht van CLIA Europe de cruises op hun grondgebied promoten, CLIA Europe adviseren en lokale problemen aanpakken. De voorzitters van deze chapters worden niet langer op nationaal niveau verkozen, maar aangeduid door het bestuur van CLIA Europe.

Nationale chapters
CLIA Europe heeft Patrick Pourbaix (algemeen directeur MSC Cruises België, Luxemburg en Frankrijk) aangesteld als voorzitter van CLIA Belgium
& Luxembourg. Hij volgt in de Belux Ben Scheefhals (ATC Cruises) op. Patrick Pourbaix kent al decennia lang de Belgische markt en zetelde vroeger
nog in het bestuur van het toenmalige Cruise & Ferry World. Hij was onder meer ondervoorzitter cruises samen met Peter Mathieu (Cruise Connection).
Voor Frankrijk is Erminio Eschena (Director of Institutional Affairs & Corporate Relations MSC Cruises) aangesteld in opvolging van Georges Azouze
(Costa Cruises). In Duitsland krijgt Karl Pojer (CEO Hapag-Lloyd Cruises) het voorzitterschap toegewezen.Voor Nederland was eerder de naam Martin
Breukers (Crystal Cruises) gevallen. Wegens een verandering van job kan hij die functie echter niet opnemen en wordt bijgevolg nog uitgekeken naar een
voorzitter.
De overige vertegenwoordigers zijn Roberto Martinoli (CEO Silversea Cruises) voor Italië, Raffaele D’Ambrosio (algemeen directeur Costa
Cruises Spanje en Portugal) voor Spanje en Stuart Leven (Vice President EMEA and Managing Director Royal Caribbean Cruises) voor Groot-Brittannië.
Holland America Line heeft geen mandaat in Europa. Paul Goodwin (Executive VP, Onboard Revenue, Port & Shore Operations Holland America Group)
wordt wel de voorzitter voor Alaska.

Invulling nog onduidelijk
Hoe de invulling op lokaal vlak concreet zal gebeuren, is voor Patrick Pourbaix nog niet helemaal duidelijk. Hij heeft de volgende weken onder meer
ontmoetingen gepland met de secretaris-generaal Tom Fecke, maar eveneens met collega’s van de nationale chapters. Daarbij zal ongetwijfeld ook het financiële
plaatje worden besproken. CLIA kondigde vorig jaar aan dat de nationale chapters voor hun activiteiten geen dotaties meer ontvangen. Dit betekent dat
alle lokale initiatieven integraal door de cruisevertegenwoordigers in dat land moeten worden gedragen.
Daarnaast zullen de lokale chapters in opdracht van CLIA Europe nationale problemen moeten aankaarten. Binnen CLIA Europe zijn namelijk diverse subcomités actief die zich onder meer bezig houden met milieu en veiligheid, arbeidsvoorwaarden, havens en infrastructuur, public relations, belastingregimes,
toerisme & consumentenzaken. Deze comités verdedigen de belangen van CLIA en leveren lobbywerk bij de nationale en Europese overheden. Hoe dit op
nationaal vlak concreet zal gebeuren en hoe experts en eventueel juristen zullen worden vergoed, is vandaag onduidelijk.

Adviserend orgaan
In Nederland is naast de toekomstige voorzitter nog een national representative actief. Die taak wordt ingevuld door Daniele Felix, de voormalige
sales & marketing director Benelux voor Costa Cruises. In België vervulde Heidi Gobert tot eind 2016 als national director een gelijkaardige functie. In principe
moet ook voor de BeLux nog een national representative worden aangesteld. Zijn of haar taak zal vooral gerelateerd zijn aan de sales en marketing.
Zoals het er vandaag naar uitziet, komt er volgens Patrick Pourbaix geen Belgisch bestuur meer. Nederland heeft wel een advisory board in het leven
geroepen. Die neemt geen beslissingen, maar kan CLIA adviseren rond bepaalde materies of problemen. Dit punt zal wellicht besproken worden op de volgende vergadering van CLIA Belgium & Luxembourg. Patrick Pourbaix merkt alvast op dat CLIA Belgium & Luxembourg geen figurant wenst te zijn en haar stem
binnen CLIA Europe wil laten horen.Voor de organisatie van workshops voor de reisagenten en touroperators, acties naar het grote publiek en evenementen
naar de media zal telkens een ad hoc-werkgroep opgericht worden die specifiek instaat voor de organisatie van dat ene evenement.

Blue Economy
De Europese cruise-industrie is de jongste decennia uitgegroeid tot een volwaardige economie. Zoals Pierfrancesco Vago, de Executive Chairman van
MSC Cruises, tijdens de muntceremonie voor de MSC Seaview enkele dagen geleden nog stelde in Monfalcone, groeit het belang van de ‘blauwe economie’ aanzienlijk. CLIA Europe becijferde dat de sector in 2015 een economische omzet realiseerde van 40,95 miljard euro. De cruiserederijen alleen al genereren een omzet van 16,89 miljard euro. De Europese cruise-industrie is goed voor 360.000 jobs.
Ook voor Patrick Pourbaix mogen we het belang van de Europese cruisesector niet onderschatten. Waar met groepen als de Carnival Corporation en
Royal Caribbean Cruises de voorbije decennia voornamelijk een Amerikaans product werd geëxporteerd naar Europa, zien we vandaag dat ook de Europese
rederijen steeds vaker hun vleugels uitslaan en buiten Europa actief worden. Voorbeelden zijn onder meer Ponant, Silversea, Star Clippers, Celestryal Cruises
en MSC Cruises op het vlak van de zeecruises, terwijl een maatschappij als CroisiEurope in toenemende mate riviercruises buiten Europa aanbiedt.
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