
EURAM GAAT 
EUROPEES 
EERSTE NIEUWE EUROPESE BESTEMMING: SPANJE

Een historisch moment voor Euram, en voor elke rei-
sprofessional die samen met zijn klant kwalitatieve 
maatwerk rondreizen wil samenstellen en ontwikkelen. 
Euram gaat Europees, en biedt als eerste nieuwe bestem-
ming Spanje aan, hét geliefde vakantieland van de Belg. 

Elke reisagent kan het unieke Creative Packaging sys-
teem van Euram vanaf vandaag ook gebruiken voor het 

samenstellen van maatwerkrondreizen in Spanje. Net 
zoals voor de USA, Canada, Cuba, Costa Rica, Mexico, 
Argentinië en Chili  stippel je zelf een route uit, voeg 
je diverse producten toe, maak je snel een zeer mooie 
offerte en ontvang je, na de boeking, een gratis Road-
book voor je klant. Uiteraard zijn er vanaf dag één voor-
beeldroutes voor Spanje beschikbaar – maar de moge-
lijkheden voor een creatieve reisagent zijn onbeperkt. 



FIRST, IT WILL 
BE SPAIN

OFFERTE EN GRATIS 
ROADBOOK OP MAAT 

GROOT AANBOD 
EXTRA PRODUCTEN

TOPBESTEMMING 
SPANJE

650 REGIO’S, BIJNA 
6000 ACCOMMODATIES

15 POPULAIRE 
JOURNEYS

EURAM GAAT EUROPEES 
Spanje, De belangrijkste Euro-
pese toeristische bestemming 
voor Europeanen, wordt nu 
aangeboden door Euram. Van-
af dag één heeft Euram enorm 
veel mogelijkheden om indivi-
duele rondreizen uit te bouwen 
over heel Spanje, inclusief de 
minder toeristische gebieden. 

Een grote diversiteit aan extra pro-
ducten is beschikbaar: museumkaar-
ten, excursies, toegangstickets voor 
de Sagrada Familia in Barcelona, 
voor het Alhambra in Granada… Ook 
ren groot aanbod aan activiteiten: 
walking tours, bike tours, riviercrui-
ses, city tours en hop on hop off 
tours in de grote stede, Flamenco 
shows, culinaire verwennerijen met 
bezoek aan bodega’s en tapas tours.

650 regio’s, steden en wijken. 
5.750 accommodaties. Parado-
res, cortijo’s, hacienda’s, finca’s, 
casas rurales   en appartementen: 
allemaal online beschikbaar én 
boekbaar, tegen concurrerende 
prijzen. Vanaf nu kan je Spanje 
verkopen zoals nooit tevoren.

De vele Euram gebruikers on-
der de reisagenten weten het: 
de Journey van de klant wordt 
in één klik omgevormd tot een 
mooi geïllustreerde offerte met 
alle info en prijzen. Inclusief up- 
en cross selling voorstellen. Na 
boeking ontvang je het gratis 
Roadbook, compleet uitgewerkt!

15 kant en klare journeys worden 
ter inspiratie online aangeboden, 
inclusief uitgebreide beschrijvin-
gen, alle praktische informatie en 
tips. Hier kan je dadelijk mee aan 
de slag, samen met je klant. Kaar-
ten, foto’s: alles is beschikbaar.

De “Eur” van Euram krijgt nu 
haar volle betekenis. Euram 
gaat Europees, en biedt jou de 
krachtigste online verkooptool 
op de markt. Nu kan jij ook voor 
individuele rondreizen in Span-
je het verschil maken voor je 
klant. Nu Spanje, binnenkort 
ook Portugal en daarna Italië!
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Olivier Dewit: “ Euram gaat Europees, en 
begint met Spanje. Maar wat een begin! 
Een duizelingwekkend aanbod aan regio’s, 
steden, accommodaties, extra diensten en 
producten: alle elementen om samen met 
je klant een unieke individuele rondreis uit 
te stippelen. De unieke technologie van Eu-
ram ter ondersteuning van  jouw klanten- en 
vakkennis: hier bewijs je elke dag, voor elke 
klant, jouw onderscheidende waarde. Dat is 
Euram Creative Packaging: maatwerk leve-
ren dat de klant zelf nooit voor elkaar krijgt.


