WELKOM BIJ
Travel Service Best

Geachte bewoner van de
Gentiaan,
Wij heten u van harte welkom bij Travel
Service Best. Op slechts 7 minuten rijden
afstand van uw woonadres vindt u onze 9
enthousiaste Persoonlijke Reisadviseurs.
Lever deze ﬂyer in bij het boeken van uw
vakantie en ontvang gratis parkeren bij de
luchthaven voor 8 dagen.
Alsof dit niet genoeg is maakt u ook nog
eens kans op een reischeque van 100
euro! De winnaar hiervan wordt op 5
december 2019 bekend gemaakt.

Wij zien u graag in ons kantoor aan de
Boterhoek 83 in Best.

Wij helpen je graag bij het vinden van de ideale vakantie.
Loop binnen, maak een afspraak, bel of mail!
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TRAVEL SERVICE BEST
Xclusieve kennismakingsactie voor bewoners van
de Gentiaan in Son en Breugel. Lever deze ﬂyer in
bij het boeken van uw reis en ontvang gratis
parkeren bij de luchthaven voor 8 dagen.

Travel Service Best

Graag stellen wij ons voor
Travel Service Best reeds 48 jaar ReisXpert in Best!
Xclusieve Persoonlijke aandacht, service, kwaliteit en
garantie voor de juiste prijs staan hierbij hoog in het
vaandel. Dat vindt u ook terug op onze website
www.travelservicebest.nl. Met een team van 9 Travel
Angels kunnen wij uw reis via onze vele
zoekmachines in combinatie met onze eigen
ervaringen, geheel op maat voor u samenstellen.
Desgewenst op afspraak. Wij nemen u veel werk uit
handen!
Reizen zonder zelf te hoeven zoeken! Ook voor het
aanbod van de Duitse en Belgische reisorganisaties
bent u bij ons aan het goede adres. De mooiste
ervaringen, uw ﬁjnste herinneringen blijven tenslotte
mensenwerk! Tevreden vakantiegangers zijn ons
visitekaartje!

SPECIALE ACTIE VOOR BEWONERS VAN DE
GENTIAAN IS GELDIG T/M 30-11-2019.
Alleen geldig voor nieuwe vakantieboekingen.
Xclusieve kennismakingsactie kennismakingsactie
voor bewoners van de Gentiaan. Voor u als bewoner
is Travel Service Best slechts op 7 minuten rijden
afstand gevestigd. Daaomr hebben wij voor u een
speciale kennismakings actie.
Lever deze ﬂyer in bij het boeken van uw vakantie en
ontvang gratis parkeren bij de luchthaven voor 8
dagen.

Maak nu online een afspraak zodat u niet hoeft te
wachten op www.afspraak.travelservicebest.nl

Maak een afspraak met één van ons, wij
verwelkomen je graag!
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