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Toerkoop reisburo Franeker al ruim 30 jaar een begrip
Drie jaar op rij was Toerkoop Reisburo Franeker het beste reisbureau van
Friesland. Voor de zes medewerksters een prachtige bevestiging van de
kwaliteit van hun werk. Eigenlijk voor de vaste klanten geen verrassing. Zij
hadden al lang zelf ervaren dat het met de deskundigheid, (reis)ervaring
en het enthousiasme van hun favoriete reisbureau hartstikke goed zit.
Niet voor niets komen ook klanten van ver over de provinciegrenzen naar
het vertrouwde adres aan de Eise Eisingastraat 8.

Inspiratieavond 20 november
Toerkoop Reisburo Franeker organiseert in samenwerking met Holland
International en andere partners
een inspirerende reisavond. De toegang is gratis. De avond begint om
19.00 uur. Er zijn presentaties over
Amerika en over cruisevakanties.
Doorlopend is er een reizenmarkt
met informatie over alle reisbestemmingen en mogelijkheden. Wees er
snel bij, er zijn nog enkele plaatsen
vrij! Aanmelden kan via franeker@
toerkoop.nl
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Enthousiast en deskundig

hoofdsteden en geniet nog na van haar Zuid-

Het team bestaat uit zes deskundige en zeer

Afrika ervaring. Salsaliefhebber Josjalien van

ervaren adviseurs. Allemaal hebben ze veel

den Burg is graag in Cuba te vinden, maar ook

reis- én werkervaring. Jeanet Diemers-Hospes

met haar ervaringen in India, Oeganda, Zuid-

heeft als specialiteit Azië en woonde in Thai-

Amerika en Alaska is zij u met veel plezier van

land. Zij weet als de beste dat een reis op maat

dienst!

naar Azië betaalbaarder is dan u denkt. Ook
heeft ze de bekende en de minder bekende
wintersportbestemmingen als Lapland bezocht. Ellen van der Weide woonde een tijd in
Canada, reisde veel in Amerika en Canada en
bezocht er o.a. de Eskimo’s. Mirjam Zoodsma
weet precies waar gezinnen het beste genieten. Of een familiegroep waar ook opa en oma

Passie en betrokkenheid
Het team stelt de klanten als geen ander echt
centraal. En dat merk je meteen. Zelfs als je
voor het eerst langskomt of belt, voelt het direct vertrouwd. De medewerksters weten de
weg te vinden binnen het grote aanbod en

deel van uitmaken, bijv. ter ere van een 40-ja-

kennen de aanraders en de afraders. Daar-

rig huwelijksfeest. Tanja Veltman heeft veel er-

mee ontzorgen ze de klanten. Die stellen het

varing in het Caribisch gebied, vindt Dubai erg

gemak en het meedenken bijzonder op prijs,

bijzonder en weet alles van kampeervakanties.

want het scheelt ze veel ingewikkeld en tijdro-

Jelly Miedema is goed thuis in de Europese

vend uitzoekwerk.

Reisburo Franeker staat garant
voor een goed en deskundig reisadvies op maat. Niet gebonden
aan touroperators, dus altijd onafhankelijk, precies toegesneden op
uw wensen.
Of dat nu een autoreis, citytrip, zonof kampeervakantie is of een huwelijksreis. Want samen kennen de
medewerksters de hele wereld. Ze
bezochten veel landen en plaatsen
zelf en gaan regelmatig op studiereis
om bestemmingen te inspecteren
en hotels te controleren. Daarnaast
heeft iedere medewerkster een eigen specialisme. Dat ze uit eigen
ervaring adviseren, geeft de klanten
veel vertrouwen.

