
BESTE REMEDIE TEGEN WINTERBLUES:
De dagen worden korter, het regent meer dan u lief is en het vriest al eens ’s nachts. De winter komt er aan 
deprimerend, toch? De beste remedie voor uw winterblues? Alvast uw zomerreis boeken! 

Maak uw zomerdroom waar
Droom van paradijselijke stranden terwijl u door de zomerbrochures bladert. In gedachten speelt u met de golven van de Atlan-
tische Oceaan, kruipt het zand tussen uw tenen in Thailand, of hobbelt u boven op een olifant door de Afrikaanse hitte.

Uw vakantie begint nu
Zaakvoerder Ann Liekens: “Vakantie, dat is genieten.
Dat is hét motto van Insight travel. Uw vakantie begint 
dus al vanaf het moment dat u bij ons binnenstapt. 
Vliegtuigticket, hotelkamer, visum? Het wordt allemaal 
geregeld! Al meer dan vijftien jaar organiseren wij 
vakanties alsof we ze zelf beleven. Daar genieten we van 
… én leren we uit.” U vuurt uw vakantiewensen dus met 
een gerust hart af op de professionals van Insight Travel.

14 en 15 december: zomer-opendeurdagen
Wordt 2013 het jaar van uw onvergetelijke 
zomervakantie? Kom dan zeker eens naar ons 
kantoor in Wommelgem. Op 14 en 15 december houden 
we zomer-opendeurdagen, de ideale gelegenheid 
voor een bezoekje. U ontdekt er onze beste reistips 
voor de komende zomer, en komt alles te weten 
over vroegboekkortingen, extra kinderkortingen, 
prijsgaranties, verlaagde voorschotten en het Insight 
Travel-spaarprogramma. 
  - Vrijdag 14/12 open van 09u30 tot 20u00- Vrijdag 14/12 open van 09u30 tot 20u00
  - Zaterdag 15/12 open van 09u30 tot 18u00  - Zaterdag 15/12 open van 09u30 tot 18u00

Nog meer leuks? 
Iedereen krijgt een fijne attentie 
en op zaterdag 15 december komt Funny van de 
Jetair Fun Club. Neem gerust een stapel droomvoer 
mee, of wat dacht u van een extra feestelijke 
cadeaubon? Wees maar zeker dat die winterblues 
verdwijnt als sneeuw voor de zon …

Uw enige taak: kiezen
Een rondreis door Andalusië? Een huwelijksreis op Aruba? Of een cruise in de Caraïben? 
Het zijn maar een paar voorbeelden van de onvergetelijke reizen die u boekt bij 
Insight Travel. Dit is een onafhankelijk reisbureau, dus u krijgt neutraal advies 
én een gigantisch aanbod. Uw grootste voordeel? U hoeft alleen maar te kiezen. 
Al de rest regelen wij voor u.

Reiskriebels?
Kom eens naar ons kantoor in
Wommelgem, Sint Damiaanstraat 45
(vlakbij de E313, parkeermogelijkheden).

Schrijf u via www.insighttravel.be in voor 
onze nieuwsbrief met vakantietips. Of volg 
ons op Facebook of Twitter voor de laatste 
nieuwtjes.

Reserveer vandaag al uw zomerreis voor 2013 bij Insight Travel:

“Fantastisch, zo’n cruise! 
Nooit gedacht dat 

het iets voor ons was.”
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