
Contact  
en reserveringen:
Voor reisbureau: 00800 872 672 88 
Voor particulieren: 00800 872 672 83 
groepen@airtransat.nl

GROEPSREIS 
NAAR 
CANADA 
VANAF 10 PERSONEN 

Profiteer van onze speciale 
voordelen en vraag vandaag 
nog uw persoonlijke 
groepsofferte aan!

Snelle service:
•  U ontvangt binnen 48 uur een persoonlijke 

offerte voor uw groepsreis.

Aantrekkelijk:
•  Goede prijs-kwaliteitverhouding

•  Klantvriendelijke boekingsvoorwaarden

•  Groepsaanvragen vanaf één jaar voor vertrek 
mogelijk

Flexibel:
•  Afwijkende reisdata voor enkele passagiers is 

op aanvraag mogelijk.

•  Het combineren van verschillende Canadese 
bestemmingen zonder hiervoor een extra 
toeslag te betalen.

Extra’s:
•  Wij accepteren ook grotere groepen 

tot 342 passagiers.

•  Vooraf reserveren van stoelen tegen 
een aantrekkelijke korting.

CANADA
VOOR
IEDEREEN



VOORWAARDEN EN VOORDELEN  
Adhoc Groep:
Een Adhoc groep bestaat uit minimaal 10 personen, die zowel heen als terug samen reizen op een vooraf 
vastgestelde datum (bijvoorbeeld families, sportverenigingen, muziekgroepen e.d.).

Wat zijn de voordelen van een Adhoc groepsreis?
•  Afhankelijk van de boekingsdatum, optie van maximaal acht weken

•  Na afloop van de optieperiode klantvriendelijke annuleringsvoorwaarden

•  Naamswijziging tot vier dagen voor vertrek mogelijk zonder kosten

•  Aanbetaling van 15% van de totale reissom bij definitieve boeking, restantbetaling/saldo 30 dagen voor vertrek

Groepsboeking op inschrijving:
Bij een groepsreis op inschrijving wordt een zogenoemd allotment van minimaal 10 stoelen voor een 
bepaalde vertrekdatum afgegeven, welke als pakketreis aan particulieren kan worden verkocht. Het is 
mogelijk voor enkele passagiers om af te wijken van de reisdatum (op aanvraag).

Allotment aanvraag:
Een allotment aanvraag is vergelijkbaar met een groepsboeking op inschrijving, maar dan voor een serie 
van minimaal twee vertrekdata; diverse routes en verblijfsduur kunnen met elkaar worden gecombineerd. 

Wat zijn de voordelen van een groepsboeking op inschrijving of allotment?
•  Optie 45 tot 60 dagen voor vertrek (afhankelijk van route)

•  Gratis annulering van niet verkochte stoelen voor het einde van de optieperiode

•  Na afloop van de optieperiode klantvriendelijke annuleringsvoorwaarden

•  Naamswijziging tot vier dagen voor vertrek mogelijk zonder kosten

•  Volledige betaling 30 dagen voor vertrek

www.airtransat-agent.nl


