Toerkoop Reisburo Pouls is al 45 jaar een begrip
in Wierden. Sinds 1974 heeft menig Wierdenaar
er zijn of haar vakantietrip geboekt bij Marjan de
Voer-Pouls of Jan Pouls. Zus en broer Pouls
zorgen er nog steeds voor dat iedere vakantie
een goed verzorgd en onbezorgd uitstapje wordt
om nooit te vergeten. En nu de winter haar
intrede heeft gedaan, is voor menigeen de tijd
aangebroken om plannen te maken voor de
zomervakantie van 2019.
“Vroeg boeken wordt beloond”, aldus Marjan en Jan. Waar vroeger last-minute aardig wat
voordeel opleverde, is het thans omgekeerd. Marjan: “De vroegboekers hebben niet alleen nog
volop keuze, de prijzen zijn ook flink lager dan pal voor de vakantie. Hoe dichterbij het
hoogseizoen, hoe hoger de prijzen.” En vroeg boeken is tegenwoordig zo'n tien tot elf maand van
te voren. “Ach, je hebt dan ook al iets om naar uit te kijken, toch?”
Jan vervolgt: “Het is toch een behoorlijke investering die je maakt en daarom nemen we ook tijd
voor onze klanten.” Marjan haakt in: “Ja, dat doen we zeker, het is geen half gesneden bruin die je
eventjes haalt! We kennen nagenoeg al onze klanten en we weten in veel gevallen wat ze leuk en
niet leuk vinden. Dan kun je ook tips geven. We staan graag voor iedereen klaar, ongeacht of je nu
een wandelvakantie of een relaxte all-inclusive vakantie wilt of zelf al helemaal hebt uitgezocht
waar je heen wilt.”
Het boeken van een vakantie via internet is vaak niet de meest voordelige optie. “We kunnen een
reis of vakantie vaak goedkoper aanbieden”, benadrukt Jan. “We zien dan ook dat met name
jongeren toch via ons reisbureau een vakantie boeken als ze met een groep gaan. Bovendien
kunnen we ontzorgen en aanvullende informatie geven. We werken onder meer samen met
Duitse touroperators. Daardoor is het mogelijk om vanaf alle Duitse luchthavens te vliegen, zoals
bijvoorbeeld Münster of Dusseldorf. Dat is in sommige gevallen dichterbij, maar de inchecktijd is
sowieso veel korter, het is er rustiger dan op Schiphol én Duitse maatschappijen geven nog
kinderkorting! En stel dat er op vakantie toch iets mis gaat of mis is gegaan, dan regelen wij een
adequate oplossing. We zijn uiteraard ook verbonden aan de ANVR en SGR.”
De lange afstandsreizen blijven mateloos populair, zoals Amerika, Canada en Afrika. Maar ook de
traditionele Zuid-Europese vakantielanden zijn nog steeds in trek. Marjan: “Spanje, Turkije en
Griekenland, ook de Wierdenaren kiezen veel voor deze bestemmingen. Maar ook Oostenrijk,
Zwitserland en Italië staan hoog op het lijstje, met name voor auto-, caravan of tentvakanties.
Datzelfde geldt ook voor Scandinavische landen.”
Nog geen vakantie geboekt en zin om er in 2019 op uit te gaan? Breng een bezoek aan Toerkoop
Reisburo Pouls aan de Stationsstraat 12a te Wierden, bel even naar 0546 – 573 535 of mail naar
pouls@toerkoop.nl. Vergeet niet de actiecoupon van deze nieuwsbrief te verzilveren! Je betaalt
dan geen administratiekosten bij het boeken!

