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Vakantie, het moment waar je elk jaar ontzettend naar uitkijkt. Een onstilbare honger

naar avontuur en beleving leidt je naar ongekende plekken met onbekende culturen.

Maar intussen strooit een ongeziene pandemie al ruim een jaar roet in het eten.

Jouw reisplannen vielen in het water en de toekomst lijkt wankel.

In deze onzekere tijden garandeert Travitude jou dat je geld veilig is. Worden jouw

vakantieplannen door Covid-19 verstoord? Dan kan je flexibel omboeken of ontvang

je een volledige terugbetaling. Ook tijdens je reis ben je maximaal beschermd dankzij

de inbegrepen bijstandsverzekering. Zo kan je nu al met een gerust hart boeken.

Geen gedoe met coronavouchers, geen kans op geldverlies. Wel veilig reserveren en

wegdromen van bijzondere plekken op aarde die we binnenkort samen verkennen.

Om zo bewust en gerust de wereld te ontdekken.

Samen reizen we naar morgen, zonder zorgen.

Veel leesgenot!

Julie & Dieter

veilig op reis met travitude
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Travitude (n.):

when you start to get 

grumpy and

sassy because you miss

travelling.



GELDTERUGGARANTIE
Indien Travitude genoodzaakt is jouw reis te annuleren, krijg je steeds de reeds

betaalde reissom volledig terug (vb. bij een officieel vertrek- of inreisverbod,

nieuwe coronamaatregelen, minimum aantal deelnemers niet bereikt...).

Uiteraard bieden we je steeds de mogelijkheid om flexibel om te boeken en

deel te nemen aan een volgende groepsreis. Zo blijf je zeker van je vakantie.

CONNECT & GO
Vóór afreis nodigen we jou uit op onze Connect & Go-meeting. Daar leer je je

medereizigers en Travituder kennen. Bovendien krijg je alle recente informatie

mee rond de bestemming, het programma en de geldende coronamaatregelen.

Zo weet je met wie je op reis gaat, hoe je op de bestemming veilig kan reizen

en kan je zorgeloos je koffers pakken!
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Bij Travitude zetten we in op veilig en verantwoord reizen. We houden maximaal rekening
met de meest recente voorzorgsmaatregelen, kleurencodes, veiligheid op de bestemming en
geldende noodprocedures. Want jouw zorgeloze vakantie is onze topprioriteit.  

02

03

01

onze beloftes

ERVAREN REISBEGELEIDERS
Elke groepsreis wordt begeleid door een ervaren, Nederlandstalige Travituder.

Jouw reisbegeleider staat 24/7 in contact met het thuisfront om zo elk

mogelijks probleem meteen aan te pakken. Bovendien zorgt de reisbegeleider

er mee voor dat je de nodige medische zorgen krijgt indien die nodig zijn. 

Meer info vind je op www.travitude.be/faq.

http://travitude.be/verantwoord-reizen


CONNECTIONS
Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller ontpopte

Connections zich tot een vaste waarde in de Belgische

reissector. Connections is onze vaste partner op vlak van

transport en onderhandelt voor jou de beste

groepstarieven en -voorwaarden. Met hun uitgebreide

kennis en knowhow staat Connections op ieder moment

standby. Dankzij deze nauwe samenwerking garanderen

wij jou steeds de beste opties qua transport van en naar

jouw reisbestemming.

VVR
De Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw is de

beroepsvereniging voor reisprofessionals in Vlaanderen.

Als lid van VVR voldoet Travitude aan de eisen van de

Belgische Pakketreizenwet. Zo bent u zeker dat wij

beschikken over de verplichte verzekering tegen financieel

onvermogen en de verzekering burgerlijke

aansprakelijkheid reisbureaus.

onze partners

MS AMLIN
Elke Belgische reisorganisatie is vandaag verplicht om een

verzekering tegen financieel onvermogen af te sluiten bij

een erkend verzekeraar. Travitude is aangesloten bij MS

Amlin. In geval van faillissement gaat MS Amlin op zoek

naar reisalternatieven of krijg je de reeds betaalde

voorschotten terugbetaald.
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Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid
tot in de 2e graad

Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap

Ontslag, intrekking verlof, herexamen

Echtscheiding of feitelijke scheiding

Gemist vertrek

indien je niet op reis kan of mag vertrekken omwille van een positieve PCR-test
binnen de 72 uur vóór afreis

indien je positief wordt bevonden op de dag van vertrek bij een sneltestafname of
indien je op de luchthaven positief test bij een lichaamscontrole

Dankzij de annulatieverzekering ben je financieel gedekt wanneer je jouw reis door bepaalde
gebeurtenissen vóór afreis moet annuleren. Bij Travitude kan je een annulatieverzekering
tijdens jouw reservatie bijboeken aan 4,9% van de totale reissom. Zo ben je goed verzekerd
indien er iets voorvalt vóór je op reis vertrekt. 
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ANNULATIEVERZEKERING

De annulatieverzekering van Protections is een van de meest uitgebreide die je vindt op de
Belgische reismarkt. Deze verzekering beschermt je onder andere in de volgende gevallen:

STANDAARD DEKKING

UITBREIDING CORONA

Via de annuleringsverzekering worden de annulerings- of wijzigingskosten terugbetaald tot € 10 000
per verzekerde (tijdelijk contract) en tot € 3 500 per verzekerde (jaarcontract).

De volledige polis kan je raadplegen op www.travitude.be/verantwoord-reizen.

http://travitude.be/verantwoord-reizen
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REISBIJSTANDSVERZEKERING

Via de reisbijstandsverzekering ben je maximaal gedekt wanneer er zich tijdens jouw reis
onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Travitude staat garant voor veilig reizen. Daarom zit
de reisbijstandsverzekering bij elke groepsreis standaard inbegrepen. Zo ben je maximaal
verzekerd tijdens jouw reis en kan je zorgeloos genieten van elke dag.

De bijstandsverzekering van Protections is een van de meest uitgebreide die je vindt op de
Belgische reismarkt. Deze verzekering beschermt je onder andere in de volgende gevallen:

STANDAARD DEKKING

als je ter plaatse ziek wordt door het coronavirus
als er een verplichte afname van een Covid-test ter plaatse wordt gevraagd
als je, als gevolg van een positieve Covid-test, in een hotel wordt geplaatst wegens
quarantaine is er een tussenkomst tot € 65 per nacht voor maximum 10 nachten

UITBREIDING CORONA

Medische kosten, onbeperkt
Nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland tot € 5 000
Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
Medisch verplicht verlengd verblijf
Familiale bijstand in het buitenland
Opsporings- en reddingskosten tot € 12 500
Terugbetaling van de skipas en skilessen
Vergoeding van € 12 500 bij overlijden en tot € 25 000 bij blijvende invaliditeit na een
ongeval in het buitenland
Tussenkomst voor lichamelijke en materiële schade tot € 125 000
Beschadiging, verlies of laattijdig afleveren van bagage (min. 12 uur) op de
vakantiebestemming door de transportonderneming
Beschadiging of diefstal met gekenmerkte inbraak in jouw verblijf of voertuig
Diefstal met fysiek geweld
Pro rata vergoeding bij een repatriëring of vervroegde terugkeer onder de vorm van een
waardebon tot € 10 000 (tijdelijk contract) en tot € 3 500 (jaarcontract)

De volledige polis kan je raadplegen op www.travitude.be/verantwoord-reizen.

http://travitude.be/verantwoord-reizen


Doorkruis per minibus de eilanden en het vasteland van
Denemarken. Deze reis brengt je naar de ultieme bestemming
waar levensgenot centraal staat. Geef jezelf over aan de
‘hygge’, de lokale levensstijl die staat voor gezelligheid en
knusheid. Deze rondreis biedt je een gezonde mix van heerlijke
me-time, verbluffende cultuur en rustgevende natuur. Tijd om
te ontspannen, tijd om te genieten van het hier en nu!

Op roadtrip door Denemarken

onS AANBOD
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Travitude biedt begeleide groepsreizen aan voor open-minded wereldburgers. Dankzij onze
ervaren Travituders geniet je van een persoonlijke reisbegeleiding. Een groepsreis bij
Travitude staat garant voor een reisprogramma met voldoende afwisseling tussen avontuur,
beleving en ontspanning. Bovendien is er steeds ruimte voor jouw eigen inbreng. Zo wordt
elke groepsreis een travel experience van en voor iedereen!

Ontdek ons volledige aanbod op www.travitude.be.

juli

Duitsland, zo dichtbij en toch zo heerlijk anders. Reis per
minibus mee van de charmante Moezel tot het Zwarte Woud.
We wandelen langs adembenemende natuurgebieden,
overnachten in idyllische dorpjes en ontdekken samen
historische steden. Een reis vol pure natuur, van wijngaarden
en langgerekte bossen tot klaterende watervallen!

van de Moezel tot het Zwarte Woudaugustus

https://travitude.be/over-travitude/
http://travitude.be/


Hop mee per zeilboot langs de beroemdste eilandengroep in de
Egeïsche Zee. Onderweg genieten we van de prachtige
zandstranden, verdwalen we in steegjes van wit en blauw en
proeven we van de gastvrijheid van de Cycladen. Eén ding
staat vast: hier wil je blijven.

Zeilen langs de Griekse Cycladen

onS AANBOD
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Ontdek ons volledige aanbod op www.travitude.be.

september

Madeira, het eiland van de eeuwige lente. Verken samen met
ons haar wilde natuurpracht en ontdek de geheimen van het
binnenland. Klaar voor een roadtrip met eigen huurwagen langs
zwarte zandstranden, torenhoge rotswanden en de
schuimende Atlantische Oceaan?

Roadtrippen door ongerept Madeiraokt & nov

Herontdek enkele pareltjes in eigen land via een vaarvakantie
in de Westhoek. Samen met jouw bubbel (maximum 10 pers.)
geniet je van Vlaanderens mooiste plekjes. Ga zelf aan het roer
staan en loods jouw plezierboot langs pittoreske waterwegen,
sluizen en jachthavens. Een vaarbrevet of ervaring is niet
nodig, enkel een goede portie reisgoesting en enthousiasme!

varen in de westhoekapril-okt

http://travitude.be/


www.travitude.be

travitude.be

travitude_travel

info@travitude.be

http://www.travitude.be/
mailto:info@travitude.be

