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DE ULTIEME DROOMREIS BOEKEN IS NU WEL HEEL
GEMAKKELIJK; AMERICAN EXPRESS VACATIONS HEEFT

NAMELIJK DE VOORSELECTIE AL GEDAAN!

WIN EEN AMERICAN EXPRESS VACATIONS
REIS NAAR CYPRUS OF DE MALEDIVEN

Geniet zelf van een heerlijke vakantie in een van onze luxe
resorts. Het enige wat je hoeft te doen is bij ons een 
reservering te maken en je gaat automatisch mee in onze
trekking aan het einde van de maand. Dus, hoe meer 
reserveringen hoe meer kans!

MAANDPRIJS FEBRUARI:
7 nachten voor 2 personen in Le Méridien 
Limassol Spa & Resort op Cyprus, inclusief 

2 spa behandelingen.

MAANDPRIJS MAART:
5 nachten voor 2 personen in het adembenemende 

Six Senses Laamu op de Malediven.

Prijswinnaars worden aan het einde van elke maand bekend gemaakt.

Poederwitte stranden, tropische eilanden, opwindende 
steden, culinaire hotspots, opmerkelijke spahotels en 
uitdagende golfbanen, wij hebben ze stuk voor stuk 
bezocht en de pareltjes geselecteerd voor onze nieuwe
Worldwide Cities & Resorts 2012 brochure!

American Express Vacations biedt niet alleen de 
beste selectie aan hotels, maar ook een overvloed 
aan unieke gratis reisbenefits, die elke vakantie 
tot een onvergetelijke ervaring maken.

Luxe en stijl met een betaalbaar prijskaartje? 
Het kan, dankzij onze internationale samenwerking 
en gevestigde relaties. 

Omdat toegevoegde waarde bij ons hoog in het 
vaandel staat, onderhandelen wij voortdurend 
speciale aanbiedingen. Neem contact met ons op 
voor de meest actuele aanbiedingen en prijzen, 
en lees ook onze nieuwsbrief!



DAAROM KIEST U VOOR

AMERICAN EXPRESS VACATIONS

•  Uitgebreide collectie van luxueuze 
accommodaties op de mooiste bestemmingen
ter wereld

• Het meest complete aanbod naar Zuid(elijk) 
en Oost Afrika

• Betrouwbare internationale organisatie

• Scherpe prijzen door groot inkoopvolume

• Gratis exclusieve extra’s zoals upgrades, 
spa behandelingen, diners etc.

• Maatwerk & flexibiliteit

• Flexibel product: vrije keuze in reisduur, 
met of zonder vlucht, extra’s als transfers
& green fees te reserveren

• Gegarandeerde commissie zonder maximum


