UW COMPLETE
SCHOOLREIS
VERZORGD

Even
voorstellen
Wij zijn een Spaanse
touroperator met 30 jaar
ervaring in het samenstellen
en organiseren van complete, cultureel educatieve
groepsreizen naar Spanje.
Aangezien wij een Spaans bedrijf
zijn, zijn wij in staat om ons te
onderscheiden van andere organisaties met onze kennis van het land.
Daarmede halen wij onze kracht uit
de persoonlijke aanpak en betrouwbaarheid door de jaren heen, het
adviseren van een duidelijk reisplan
en onze absoluut concurrerende
tarieven.
30 jaar geleden zijn wij gestart
met het aanbieden van 1 service: het
plaatsen van schoolgroepen bij gastgezinnen. Vandaag de dag kunt u bij
ons terecht voor het verzorgen van
complete dagprogramma’s, accommodatie en/of het vervoer. Boeken
bij Multiturismo zal u een zorgeloze
cultuurreis doen ervaren welke van A
tot Z én tot in de puntjes is verzorgd.

•Professionele en persoonlijke
aanpak.
Vanaf uw eerste contact krijgt u een
persoonlijke reisagent toegewezen.
Deze biedt u professioneel advies in
het samenstellen van een onvergetelijke schoolreis.

•Onovertroffen kwaliteit.
Ieder verblijf tot in de puntjes verzorgd mede door onze uitgebreide
kennis van het land en haar diverse
aanbod.

•Altijd een eerlijke prijs.
Geen overbodige commissies en
fluctuerende tarieven.

•Glashelder reisplan.
Voor vertrek ontvangt u persoonlijk een dossier met alle benodigde
informatie voor uw reis. Uw gehele
programma is aan te passen naar uw
wensen.

•Ruim 25 jaar ervaring.
Opgericht om de vraag naar Spaanse
gastgezinnen te beantwoorden,
bieden wij vandaag de dag volledig
verzorgde all-inclusive reizen aan.

•Enkel eersteklas gastgezinnen.
Door middel van persoonlijke huisbezoeken kunnen wij een strenge
selectie maken van vertrouwde
kwaliteits-gastgezinnen. Ieder gezin
kennen wij persoonlijk.

•24/24 beschikbaarheid.
24 uur per dag staan zowel uw
Nederlandstalige persoonlijke reisagent als uw lokale vertegenwoordiger telefonisch voor al uw vragen
tot uw beschikking.

•Geen kleine lettertjes.
Met ons gaat u gegarandeerd zonder
onaangename verassingen op reis!

•Grondige kennis van de
bestemmingen.
Aangezien wij een Spaans bedrijf zijn,
hebben wij optimale kennis van het
land en de activiteiten. Dit gepaard
met de vele financiële voordelen.

Waarom
men voor
ons kiest

Voorbeeldprogramma´s
barcelona
VOORDELIG:

córdoba
VOORDELIG:

3 nachten

3 nachten

Dag:

Dag:

1. Vertrek naar Spanje.
2. Figueres: Dalí Museum.
3. Bustour. Sagrada Família.
Historisch museum.
4. Parc Guëll. Boqueria. Barrio
Gotico. Las Ramblas. Shoppen.
5. Monserrat. Klooster.

1. Vertrek naar Spanje.
2. Judería. Mezquita. Synagoge.
Shopping Eroski.
3. Alcazar. Botanische tuinen.
Wandeling langs hoogtepunten. Quiz oude centrum.
4. Vrije tijd nieuwe centrum.

€

25’90

VOORDELIG:

4 nachten

Dag:

1. Vertrek naar Spanje.
2. Figueres: Dalí Museum.
Kennismaking gastgezinnen.
3. Bustour. Parc Guëll. Sagrada
Família.
4. Camp Nou. Boqueria. Barrio
Gotico. Las Ramblas. Shoppen.
5. Montserrat. Pueblo Español.
Paella workshop. Castellers
show.
6. Fietstocht door de stad.

€

99

’90

Incl. accommodatie: € 239,90

3 nachten

€

Dag:

Incl. accommodatie: € 130,90

TRADITIONEEL:

madrid

1. Vertrek naar Spanje.
2. Prado museum. Kennismaking
gastgezinnen.
3. Koninklijk paleis. Wandeling
langs hoogtepunten.
Chocolate con churros.
4. Toledo: Alcazar. Synagoge.
Sefardí. Speurtocht.
5. Atocha. El Retiro. Palacio
Cristal. Museo del Jamón.

€

25’90

Incl. accommodatie: € 130,90

TRADITIONEEL:

4 nachten

Dag:

1. Vertrek naar Spanje.
2. Chocolate con Churros. Prado
museum. Kennismaking
gastgezinnen.
3. Barnabéu stadion. Koninklijk
paleis. Wandeling langs
hoogtepunten.
4. Toledo: Alcazar. Synagoge.
Sefardí. Speurtocht.
5. Atocha. Reina Sofía. El Retiro.
Palacio Cristal. Shoppen. Paella
workshop.
6. Fietstocht. Museo del Jamón.

€

87’90

Incl. accommodatie: € 227,90

7’90

Incl. accommodatie: € 112,90

TRADITIONEEL:

4 nachten

Dag:

1. Vertrek naar Spanje.
2. Alcazar. Judería. Mezquita.
Synagoge. Flamencoshow.
Shopping Eroski.
3. Sevilla: Bustour. Plaza de
España. Kathedraal. Santa
Cruz. Alcazar. Voetbalstadion.
4. Ganaderia. Olijfmolen.
Medinat Al-Zahra. Chocolate
con Churros. Quiz.
5. Shoppen nieuwe centrum.

€

66’90

Incl. accommodatie: € 206,90

s
VALENCIA

TRADITIONEEL:

5 nachten

Dag:

SEVILLA

VOORDELIG:

3 nachten

Dag:

1. Vertrek naar Spanje. Plaza de
España. Park María Luisa.
2. Kathedraal. Giralda toren. Plaza
de Toros de la Maestranza.
Oude centrum ontdekken.
3. Alcazar. Espacio Metropol
Parasol. Santa Cruz. Quiz.
4. Voetbalstadion. Basilica de la
Macarena.

€

19’90

Incl. accommodatie: € 124,90

TRADITIONEEL:

5 nachten

Dag:

1. Vertrek naar Spanje.
2. Kathedraal. Giralda toren. Plaza
de Pilatos. Plaza de Toros de la
Maestranza. Churros. Espacio
Metropol Parasol.
3. Córdoba: Judería. Mezquita.
Synagoge. Flamencoshow.
4. Bustour. Alcazar. Museo del
Baile Flamenco. Santa Cruz.
5. Triana. Plaza de España. Park
María Luisa. Conjunto
Arqueológico de Itálica.
Voetbalstadion.
6. Basilicum Macarena.

€

70’90

Incl. accommodatie: € 245,90

1. Vertrek naar Spanje.
2. Zijdebeurs. Túrronproeverij
in Mercat Central. Plaza de la
Virgin. Kathedraal. Basilica de
la Virgin de los Desamparados.
Palacio de la Generalitat. Torres
de los Serranos. Malvarrosa
strand.
3. Carcaixent: Sinaasappelkwekerij. Monumentaal gebied.
Vrije tijd in Gulliver Park.
4. Albufera natuurpark. Fietstocht
door het park. Paella lunch.
Boottocht op het meer. Strand
Dehesa del Saler. Vrije tijd in
de stad.
5. City of Arts & Sciences.
Museum der Wetenschappen
Príncipe Felipe. Film kijken in
het IMAX Hemisféric.
Oceanografic. Tapasproeverij.
6. Shoppen nieuw centrum.

€

279’90

incl. accommodatie.

De hiernaast genoemde
prijzen bevatten het programma en vol-pension
accommodatie bij onze gastgezinnen. Exclusief vervoer.
Per 12 studenten, 1 begeleider gratis incl. vol-pension.

Alle programma’s zijn geheel
naar uw wens aan te passen.
De “Voordelig”-programma’s
zorgen dat u een compleet
bezoek zult ervaren tegen een
zeer scherp tarief.
“Traditioneel”-programma’s
bevatten alles wat u gezien
moet hebben in uw bestemming.
Alle bestemmingen zijn het
beste te bereiken per vliegtuig. Mocht u met de bus
willen komen, maken wij
graag voor u een passende
offerte. Vermeld bij uw offerteaanvraag
de
reisdatum,
gewenste bestemming(en) en
het aantal reizigers.

01
Bepaal Budget, Bestemming & Reisduur

Allereerst is het belangrijk om te
weten wat de opties zijn binnen uw
budget. Bepaal deze op voorhand
en laat u zich vervolgens volledig
informeren door uw persoonlijke
reisagent. De primaire kosten van
uw reis zijn afhankelijk van de
bestemming, periode en reisduur.
Secundaire kosten m.b.t. de inhoud
van uw reis worden in overleg binnen
uw budget bepaald.

02
Kies uw Programma
Wij bieden u de mogelijkheid om te
kiezen uit een van de door ons samengestelde programma's. Deze
programma's bevatten de meest
gevraagde
bezienswaardigheden
en bieden een compleet beeld van
uw bestemming. Uiteraard is het
mogelijk om uw programma aan te
passen naar eigen wens. Wij bieden
ook reizen zonder programma,
hierbij enkel het verblijf bij de gastgezinnen en/of vervoer.

UW REIS IN
6 STAPPEN
04
Contract & Betaling

Bij akkoord wordt een contract samengesteld waarin de overeengekomen
services gedetailleerd staan vermeld.
Wij vragen u direct na de boeking
25% van het totaalbedrag te voldoen.
1 maand voor aankomst tot 75%
van het totaalbedrag te voldoen en
minimaal 2 weken voor aankomst de
resterende 25%.

05
Uw Reisdetails

Een week voor uw aankomst, zenden
wij u alle benodigde reisdetails
toe. Hierin staat o.a. het volgende
beschreven: details m.b.t. uw vervoer,
de accommodatie, de planning/programma en eventuele belangrijke
telefoonnummers. Ofwel een volledig
overzicht van uw reis. U bent op dit
moment nog ruim op tijd om eventuele aanpassingen toe te brengen.

03
Uw Offerte wordt u toe06
gezonden
Binnen enkele dagen wordt u een
Aankomst & Ontvangst
offerte op maat toegezonden. Dit
na overleg m.b.t. de details van uw
reis. Ook voor de begeleiders staan
er gastgezinnen klaar, echter is dit
geen verplichting. Bij het verblijf is het
ontbijt, lunchpakket en avondeten
inbegrepen. Dit en andere opties
worden vooraf grondig met u doorgenomen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bij aankomst op uw bestemming zal
de lokale vertegenwoordiger u ontvangen. Aan het eind van de dag
worden de studenten op het trefpunt geplaatst bij hun gastgezinnen.
Dit trefpunt wordt aangehouden als
afzet- en ophaalpunt. En om enige
verwarring te voorkomen zorgen wij
dat uw reisagent uw hoofdcontactpersoon blijft vanaf stap 1.

de gastgezinnen

Wij beschikken over duizenden gastgezinnen door heel Spanje. Ieder gezin hebben wij
persoonlijk geselecteerd door middel van
een huisbezoek. Hiermee kunnen wij de
kwaliteit van ons bedrijf bewaren. Het beschikken over vele gastgezinnen geeft ons een
zekere flexibiliteit wanneer het gaat over
speciale wensen & verzoeken. Hiernaast zijn
de gezinnen bekend met de routines om
studenten over de vloer te hebben mede
doordat zij gekoppeld worden aan een
puntensysteem welke rekening houdt met de
beschikbaarheid, hygiëne en diverse andere
factoren.
Wij bieden u de optie om in de plaats van
bestemming een voorkeurswijk door te
geven. Mocht u niet geheel bekend zijn in
uw bestemming kunt u zich laten informeren
bij een van onze medewerkers. Wij zullen u
met alle eerlijkheid van de beste beschikbare
wijk voorzien.

samenvatting

Nadat u de offerte geaccepteerd heeft,
wordt uw complete reis in orde gemaakt.
U zult uw eerste opzet ontvangen tezamen
met het contract en de voorwaarden. Bij
aankomst in Spanje zult u gedetailleerd
dossier ontvangen welke alle benodigde
docmentatie bevat m.b.t. uw reis. Dit is inclusief o.a. reserveringen, toegangsbewijzen,
stadsplattegronden en belangrijke telefoonnummers. Tevens is een duplicaat hiervan in
het bezit van uw lokale vertegenwoordiger.
Wij garanderen u een 24/24 uur beschikbaarheid met uw Nederlandstalige reisagent
tijdens uw reis.

Tot ziens!

C/ Antonio de la Torre y del Cerro 4º1A,
14006 Córdoba, España
info@multiturismo.es
www.multiturismo.es
+34 957 40 46 64

