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EEldEvakantiEs 
Eeldevakanties.nl is eigendom van 
travelnoord, welke is aangesloten 
bij de sGR en de anvR en voldoet 
aan de richtlijnen die de klant 
zekerheid bieden. klanten kunnen 
veilig online betalen via 
www.eeldevakanties.nl ideal. 
tel. 088 058 0500
www.eeldevakanties.nl

vakantieJournaal is een productie van uitgeverij 

digiscript te nijmegen, in opdracht van Reisburo 

internoord B.v. vormgeving/dtP: digiscript te 
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worden ontleend. Zetfouten en prijswijzigingen 
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Garanties
TravelNoord BV is aangesloten bij 
de ANVR (Algemeen Verbond van 
Reisondernemingen), de SGR (Stichting 
Garantiefonds Reisgelden) en SCR 
(Stichting Calamiteitenfonds Reizen). 
Alle door ons verkochte reizen val-
len onder de reisvoorwaarden van 
genoemde organisaties ter zekerheid 
van onze klanten.

Een vakantie begint al met die eerste 
voorpret, onderweg in de auto. Maar  
eerst het halve land doorrijden om op  
het vliegtuig te kunnen stappen, voelt 
allerminst als vakantie. Hoeveel stress, 
tijd, file en geregel scheelt het wel niet, als 

u vanuit uw thuisgebied, op het vliegtuig 
kunt stappen? Op de website  
www.eeldevakanties.nl kunt u rei-
zen reserveren die uitsluitend vanaf 
Groningen Airport Eelde vertrekken. Op 
deze website profiteert u uiteraard van 
de voordeligste tarieven voor vakanties 
naar onder meer Oostenrijk, Turkije, 
Spanje, Portugal en Griekenland. U selec-
teert simpelweg op type vakantie, tour-
operator of het gewenste land en de rest 
spreekt voor zich. Ook via de website 
www.groningenairport.nl van luchtha-
ven Groningen Airport Eelde zelf komt 
u automatisch terecht bij het reisaanbod 
van www.eeldevakanties.nl.

Alle kanten op
Eeldevakanties.nl is een relatief nieuwe 
website  voor reizen die beginnen met 
een vertrek vanuit  hét vliegveld van 

Nog nooit was op vakantie gaan zo makkelijk: met Eeldevakanties vliegt u 
vanaf Groningen Airport Eelde bij wijze van spreken vanuit de achtertuin 
naar uw vakantiebestemming. Vanaf Groningen kunt u naar een groot aantal 
Europese landen voor uw ideale zomervakantie! Via Eeldevakanties boekt u 
eenvoudig en voordelig uw reis vanaf het nabij gelegen vliegveld.

E e l d e v a k a n t i e s 
Vakantiejournaal

Het grootste vakantieaanbod uit het noorden 
www.eeldevakanties.nl

Noord-Nederland. De website is een 
initiatief van TravelNoord, powered bij 
Internoord, en ontwikkeld in samenwer-
king met Groningen Airport Eelde. Het 
hele jaar door vindt u via Eeldevakanties 
alle reisbestemmingen waarop gevlo-
gen wordt vanaf luchthaven Groningen 
Airport Eelde, zowel voor uw zomerse 
zonvakanties als voor de wintersportva-
kantie. U kunt een complete pakketreis 
samenstellen, maar u kunt er ook alvast 
uw auto huren, dat scheelt weer bij 
aankomst op uw reisbestemming. Ook 
vliegtickets, hotels en appartementen 
kunt u los boeken op de website van 
Eeldevakanties.nl. Stedentrips, speciale 
jongerenreizen en aantrekkelijk geprijsde 
last minutes maken dat u echt álle kanten 
op kunt met Eeldevakanties. Letterlijk.

De beste keuze
Als u uw vakantie boekt via 
Eeldevakanties bent u ervan verzekerd 
dat u profiteert van het meest actuele 
en betaalbare reisaanbod dat er op dat 
moment beschikbaar is. Onze reizen zijn 
altijd scherp geprijsd en op de website 
vindt u een uitgebreid overzicht van alle 
verschillende accomodaties. De web-

Op vakantie vanuit de achtertuin

site geeft een duidelijk beeld van uw 
gewenste bestemming door de accurate 
en uitgebreide beschrijvingen, de tal-
loze foto’s geven u alvast een goede 
impressie van wat u kunt verwachten 
van uw vakantiebestemming. Kortom: 
Eeldevakanties is de beste keuze om uw 
reis te boeken, die u vervolgens prak-
tisch in uw achtertuin kunt laten begin-
nen vanaf Groningen Airport Eelde. Als 
u het nu probeert, krijgt u bovendien 
een mooie extra kennismakingskorting. 
U hoeft alleen de kortingscode uit de 
coupon op deze pagina maar in te vul-
len tijdens uw boeking en dan krijgt u 
nog eens � 50 euro korting op die toch 
al scherp geprijsde reis. Dat noemen wij 
nou mooi meegenomen.

! 50 korting bij boeken via Eeldevakanties!
Als u nu uw reis boekt via Eeldevakanties ontvangt u van ons een leuke kennismakingskorting. 
Het enige wat u moet doen is onderstaande kortingscode invullen tijdens uw online boeking via 

www.eeldevakanties.nl. U ontvangt dan direct een prijsvoordeel van ! 50. 
Zo wordt uw toch al voordelige reis nóg voordeliger!
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Ga naar www.eeldevakanties.nl om uw kortingscode direct te gebruiken bij uw online boeking. 
N.B. deze bon is alleen te gebruiken voor een online reservering.
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Fietsen in Griekenland
De Griekse eilanden zijn goed voor een 
vijfde deel van de totale oppervlakte van 
Griekenland. De meeste zijn bij elkaar 
geclusterd in de Egeïsche Zee tussen de 
Griekse en Turkse kusten, op Kreta na. De 
Ionische eilanden liggen verspreid langs 
de westkust in de Ionische Zee. Het eiland 
Kos kan jaarlijks ook rekenen op een flinke 
stroom Nederlandse toeristen. Kos (vluch-
ten op zondag en donderdag) is populair 
onder jongeren, vanwege het bruisende 
uitgaansleven, maar is ook een fietseiland 
bij uitstek. Kreta is geliefd vanwege cultuur, 
zon, veel verschillende stranden en fascine-
rende natuur in combinatie met authentieke 
Griekse dorpjes, lekker eten en veel uit-
gaansgelegenheden. Vluchten in de zomer 
op maandag en vrijdag. 

Golfen in Portugal
De Algarve is een bijzonder mooi gebied 
langs de zuidkust van Portugal en daar-

door een geliefde vakantiebestemming. 
Vanaf Groningen Airport Eelde wordt 
er op maandag en vrijdag gevlogen naar 
deze streek, waar onder meer de popu-
laire plaatsen Albufeira, Lagoa, Tavira, 
Lagos en Sagres deel van uitmaken. Het 
heerlijke klimaat en de kilometerslange 
zandstranden maken het altijd goed toe-
ven. Mooie vissersdorpjes, golfbanen en 
watersportmogelijkheden zijn er te over. 
En wie wat heel anders wil kan zich in de 
moderne, kosmopolitische hoofdstad Faro 
tegoed doen aan kunst, cultuur en histo-
rie. Elke maandag en vrijdag vertrekken 
er vliegtuigen van transavia.com richting 
Faro. 

Spaanse stranden
Met Spanje kunt u echt alle kanten op. 
Op het vaste land is het mooie Andalusië 
een echte aanrader. Via Eeldevakanties 
kan men kiezen voor een georganiseerde 
rondreis naar deze Zuidelijke streek en 

zonovergoten plaatsen als Granada, Malaga, 
Cordoba, Sevilla en Marbella aandoen. In 
de Costa del Sol, waar Andalusië ook deel 
van uitmaakt, liggen nog veel meer popu-
laire badplaatsen. Tijdens de zomer kunt 
u elke donderdag richting Malaga vliegen 
vanaf Groningen Airport. Wat meer rust 
zult u vinden op de Canarische eilanden 
Gran Canaria, Tenerife of het kleine La 
Gomero of El Hierro. Het hele jaar door 
wordt er op woensdag en zaterdag op Gran 
Canaria gevlogen en op vrijdag op Tenerife. 
Het eiland Mallorca (vluchten op zondag 
en woensdag in het zomerseizoen) staat 
bekend als feesteiland, maar heeft daarnaast 
een niet te onderschatten bijzonder mooie 
natuur. Vanaf Groningen wordt er dagelijks 
naar al deze Spaanse bestemmingen gevlo-
gen.

Het Turkse water op
Al jaar en dag een van de populairste 
bestemmingen onder Nederlanders: Turkije. 
Het land heeft zoveel bijzondere en beto-
verende (bad)plaatsen dat u kunt kiezen 
voor een rondreis langs een deel van die 
plaatsen. De Turkse Rivièra kent gemid-
deld 300 dagen zon en hier kunt u heerlijk 
genieten van de luxe van all-inclusive, maar 

ook van de uitgestrekte natuur en prachtige 
watervalpartijen. In het zomerseizoen kunt 
u elke dinsdag, donderdag en zaterdag 
naar Antalya vliegen vanaf Groningen. 
Voor de mooiste natuurgebieden moet u 
aan de Zuid-Egeïsche kust van Turkije zijn. 
Begroeide bergen en heuvels, mooie baaien 
en heldere zeewater. Een watertocht met een 
Turkse gullet is dan ook een absolute ‘do’. 
Elke woensdag vliegt transavia.com naar 
Dalaman aan de Egeïsche kust.

WaaR hEEft u Zin in?
Met zoveel verschillende bestemmingen heeft Eeldevakanties altijd wel iets te 
bieden wat in uw straatje past. De vluchttijden voor de zomer van 2013 zijn al 
bekend, dus u kunt gelijk beginnen met plannen.


