altijd actuele vakantiereizen op
www.reisbureautouring.nl

Vakantiejournaal 2012
Colofon
Zaandam
Gedempte Gracht 56, 1506 CH Zaandam
Tel.: 075-6178462
Zakenreizen 075-6171067
Fax 075-6166878
E-mail: info@reisbureautouring.nl
Koog aan de Zaan
Raadhuisstraat 37,
1541 JB Koog aan de Zaan
Tel.: 075-6165398
Fax 075-6700148
E-mail: koog@reisbureautouring.nl
Assendelft
Kaaikhof 5, 1567 JP, Assendelft
Tel.: 075-8200204
E-mail: assendelft@reisbureautouring.nl

Touring reist al 50 jaar voor u uit
Met het plannen van een zomervakantie kunt u nooit vroeg genoeg beginnen. Al is
het alleen maar om alle voorpret die u er van heeft. Wij snappen dat en bij Reisburo
Touring staat alles al weer in het teken van de aankomende zomer. De zomergidsen
en vakantiebrochures voor 2012 liggen al klaar en de reisadviseurs wachten om u te
kunnen helpen en adviseren bij het plannen van uw ultieme vakantie. Vroege vogels
profiteren bovendien van extra voordeel.

Heeft u al een vakantie in gedachte? Een huis
huren in het zonnige Zuid-Frankrijk, een
luxe cruise, een georganiseerde rondreis, lekker bakken op een hemels strand, een inspirerende stedentrip of misschien even lekker
weg in eigen land: Touring weet precies
waar u moet zijn. Ook als u nog geen idee
heeft, kunnen wij u op ideeën brengen, die
u misschien zelf nog niet eens had overwogen. Uiteraard hebben onze adviseurs al het
nodige voorwerk gedaan en hebben ze aan
de hand van de nieuwe zomergidsen alleen
al genoeg ideeën voor uw ultieme, zonovergoten vakantie.
Hart voor de klant
Een reis boeken kan tegenwoordig op veel
verschillende manieren. Daarbij lijken de
mogelijkheden van internet onbegrensd,
maar het is soms ook lastig door de bomen
het bos nog te zien. Voor een fysiek reisbureau is het extra belangrijk om toegevoegde
waarde te kunnen bieden aan de klant. Bij
Reisbureau Touring weten ze dat als geen
ander; er werken uitsluitend echte reisspecialisten met hart voor de klant én voor
de zaak. Opleiding, in company-trainingen

en workshops hebben hoge prioriteit voor
Reisbureau Touring als het gaat om investeren in de reisadviseurs. “Er is weinig verloop
van personeel en omdat alle medewerkers
regelmatig op studiereis gaan, is er altijd
wel iemand die al op de bestemming van
uw keuze geweest is. Bovendien kunt u op
de website de studieverslagen teruglezen en
zo een gerichte afspraak maken met een van
onze medewerkers die op de bestemming
van uw keuze is geweest. Extra waardevol,
omdat u zo de informatie uit eerste hand
heeft”, zegt Leila Konijn, eigenaresse van
Reisbureau Touring.
Vroeg voordeel
De bereisde adviseurs achter de balie hebben veel van de wereld gezien. Maar ook al
haalt u alleen maar een gidsje, dan maken
de medewerkers even een praatje met u om
te zien waar uw wensen liggen. U kunt er
van op aan dat u de deur weer uitgaat met
de gids die u zoekt. Bij Reisbureau Touring
kunt u ook zelf op de website boeken, maar
de ervaring leert dat het ultieme vakantiegevoel zich al aandient bij het boeken op het
reisbureau. Januari is bovendien de ideale
maand om uw zomervakantie alvast te boeken bij ons. In de meeste gevallen is er nog
voldoende beschikbaarheid, waardoor u van
de beste vroegboekacties profiteert. Door de
uitvoerige prijsvergelijkingen die de medewerkers al voor u gedaan hebben, weet u in
ieder geval dat u altijd de mooiste bestemmingen bezoekt voor de beste prijs.

In de prijzen
De service van Reisbureau Touring is
niet onopgemerkt gebleven; het reisbureau viel al meerdere keren in de
prijzen. Zowel in 2002, als 2003 en 2004
werd het servicegerichte reisbureau
uitgeroepen tot ‘Reisbureau van het
jaar voor de regio Noord Holland’.
“Daarna hebben we ons niet meer
opgegeven, maar wellicht dat we dat
in de toekomst weer zullen doen”,
zegt Leila Konijn, eigenaresse van
Reisbureau Touring.

Zekerheid
Vakantie staat dan wel gelijk aan ontspannen, toch brengt het al gauw een hoop regelwerk met zich mee, voordat u daadwerkelijk
aan ontspanning toekomt. Als u uw vakantie
bij Reisbureau Touring boekt, weet u één
ding zeker: alles is goed geregeld. Doordat
Reisbureau Touring aangesloten is bij de
ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds, is
uw vakantie altijd gewaarborgd. Wij verzorgen uw vakantie tot in de puntjes, daar zijn
we goed in. En zo kunt u alvast zorgeloos
achterover leunen, nog voordat uw vakantie
begint.
De leden van de Veluwegroep, waarbij Reisbureau Touring is aangesloten, mogen exclusief het merk Fox
Vakanties, dé internetreisorganisatie
naar verre bestemmingen, boeken.
Reizen van Fox werden voorheen altijd
alleen door de ANWB-reisbureaus
verkocht. Nu deze reisbureaus er niet
meer zijn, is het merk op zoek gegaan
naar andere boekingskanalen.

Email: info@reisbureautouring.nl
Zakenreizen:
zakenreizen@reisbureautouring.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot
18.00 uur zaterdag van 09.30 uur tot 17.00
uur koopavond op donderdagen in januari
en februari (in Zaandam het hele jaar) van
19.00 uur tot 21.00 uur.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. © Digiscript. Niets
in deze uitgave mag worden overgenomen
of gereproduceerd zonder toestemming van
Digiscript.

Zekerheid
Reisbureau Touring is aangesloten bij
de ANVR (Algemeen Verbond van
Reisondernemingen), de SGR (Stichting
Garantiefonds Reisgelden) en SCR
(Stichting Calamiteitenfonds Reizen). Alle
door ons reisbureau verkochte reizen
vallen onder de reisvoorwaarden van
genoemde organisaties ter zekerheid van
onze klanten.

Win deze
exclusieve
scooter!

Bereikbaarheid
Ondanks de opengebroken Gedempte
Gracht is het filiaal van Reisbureau
Touring in Zaandam nog altijd bereikbaar. Bovendien zijn we ook goed
bereikbaar via email en telefoon.
Voor alle klanten die via het filiaal in
Zaandam willen boeken, betaalt reisbureau Touring het eerste uur parkeren
in de parkeergarage. De voorwaarden
kunnen nagelezen worden www.reisbureautouring.nl
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EEN BEGRIP IN DE ZAANSTREEK
In 2011 heeft Reisbureau Touring zijn vijftigjarige jubileum mogen vieren. Het verhaal van Reisbureau Touring is grotendeels het verhaal van Co Konijn en zijn vrouw
Thea, die het in 1961 vanaf de grond hebben opgebouwd tot het succesvolle, servicegerichte reisbureau dat het vandaag de dag is.

Nederlandse Reisbureaux. Co’s eerste echte
reisbureau was in een omgebouwde voorkamer in Koog aan de Zaan, voorheen een
soort Verkade-winkeltje.
In januari 1962 verhuisde Touring naar de
Stationsstraat 30 in Koog. Daar kwam de
handel in de lift en Co deed zijn assuran-

Op 1 maar 1961 werd in een slaapkamer
op Co’s huisadres in Zaandijk ‘Reis- en
passagebureau Touring’ opgericht. Op dat
moment had hij het enige reisbureau in de
Zaanstreek. Het eerste jaar verkocht hij,
nog wat bescheiden, 47 buitenlandse reizen. Wel sloot hij zich aan bij de Federatie

Sluiting Wormerveer
Tot voor kort had Reisbureau Touring vier vestigingen in de Zaanstreek, maar per 1
november is het filiaal in Wormerveer gesloten. De activiteiten worden overgenomen
door het filiaal (en tevens nieuwe hoofdkantoor) in Zaandam. Ook de officemanager van het voormalige reisbureau in Wormerveer, Janine Fritschij, verhuist naar
Zaandam. Als klanten in Assendelft of Koog aan de Zaan hun reis daar willen boeken
kan dat ook. Dat kan overigens ook per e-mail of telefonisch.

tiezaken die hij daarnaast had over aan zijn
broer. Hij verkocht vanaf dat moment alleen
nog maar reizen. De verhuizing en dagelijkse
openstelling die hierdoor mogelijk werden,
vertienvoudigden het aantal reizen dat Co in
1962 verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Het waren er 412 om precies te zijn.
Tweede pand
Het ging steeds beter met het reis- en passagebureau van Co Konijn en hij zocht
geografische uitbreiding. In 1963 volgde
zodoende een pand aan de Gedempte Gracht
in Zaandam, waar hij al langer op aasde.
Deze tweede vestiging was een aardige
duw in de rug voor Touring. Het pand dat
Co Konijn kocht, is niet het pand waarin
Touring tegenwoordig huist. In februari
1972 opende Touring, toen onder de naam
De Magneet Zaanstreek, in het naastgelegen pand een nieuw reisbureau. Anno 2012
verkoopt Touring nog steeds reizen vanuit

dit pand, dat veel ruimer is. Het oude pand
wordt verhuurd. Inmiddels heeft Reisbureau
Touring vier vestigingen in de Zaanstreek en
is ‘Touring’ een begrip in de regio geworden.

50 jaar maatwerk
Reisbureau Touring heeft drie vestigingen in de Zaanstreek en heeft zijn
sporen in een geschiedenis van vijftig
jaar al ruimschoots verdiend. Het
echte familiebedrijf is daarmee ook
het oudste, onafhankelijke reisbureau
in de Zaanstreek. Door de jarenlange
ervaring zijn we dan ook voornamelijk
gespecialiseerd in maatwerk en verre
reizen. Met gemak regelen de reisadviseurs uw bruiloft in het buitenland of
een groepsreis naar een ver oord. Maar
ook in eigen land kunnen we u desgewenst verrassen met plekken waar u
nooit eerder bij stil gestaan heeft.

Co en Thea Konijn.

Win een trendy scooter
Bella Exclusive!

Vul in en
win
Vul uw antwoorden in voor 31 januari
2012 en mail het aan info@reisbureautouring.nl of lever dit invulformulier in bij
één van de vestigingen van Reisbureau
Touring.

Adresgegevens:
Naam:.....................................................M/V
Adres:..............................................................
Postcode............ Plaats..................................
Tel.:..................................................................
E-mail:.............................................................

2

HIERLANGS AFKNIPPEN

Vragen:
Vraag 1. In hoeveel kleuren/kleurcombinaties is de Bella Exclusive verkrijgbaar?
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
Vraag 2. Wat is de maximale snelheid
voor deze snorscooter?
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
Vraag 3. Welke kleur heeft de Bella
Exclusive die bij Reisbureau Touring aan
de Kaaikhof 5 in Assendelft staat? Ook te
vinden op www.reisbureautouring.nl.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Maak deze slogan af
Ik boek mijn vakantie bij Reisbureau
Touring, omdat
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Deze trendy, exclusieve scooter is de ‘Bella Exclusive’ is verkrijgbaar in 7
verschillende kleuren/kleurencombinaties. De smaakvolle, chromen accenten en chique uitstraling van de scooter maken hem bij velen geliefd. Net
als de andere ‘Bella’s’ in deze scooterreeks, is de scooter voorzien van een
karakteristiek groot stuur, maar door de chromen accenten en de gestijlde
voorkap is de Exclusive net even anders. De stijlvolle en kwalitatief hoogwaardige retro-scooter is op basis van moderne technieken en de huidige
comfortstandaarden. Om kans te maken op de Bella Exclusive moet u de
vragen over deze schoonheid op twee wielen op het invulformulier hiernaast invullen. Kom de witte ‘Bella Exclusive’ bekijken in het reisburo dat
in vraag 3 wordt genoemd.

Bella  Exclusive
Voorwaarden:
* De uiterste inzenddatum is 31 januari
2012.
* de prijs is niet inwisselbaar voor een
geldbedrag.
* De prijs wordt op persoonlijke titel
uitgereikt en is derhalve niet overdraagbaar.
* De scooter is niet inwisselbaar voor
een andere kleur.
* Over de uitslag van de prijsvraag kan
niet worden gecorrespondeerd.

Malaysia: Truly Asia
Reisverslag Maleisië

De slogan waarmee Maleisië zijn bezoekers verwelkomt is ‘Malaysia, truly Asia’.
Dat is niets voor niets, want Maleisië biedt buitengewoon veel diversiteit en laat een
stukje van het authentieke Azie zien.
In oktober 2011 mocht ik kennis maken met
het prachtige Aziatische land Maleisie dat
enorm veel te bieden heeft. Het ultieme
vakantiegevoel kreeg ik al tijdens de
vlucht, die van alle gemakken voorzien
was. In twaalf uur tijd vloog ik rechtstreeks vanaf Amsterdam Schiphol met
Malaysia Airlines naar Kuala Lumpur en
kon ondertussen genieten van mijn eigen
entertainment-programma in de stoel voor
me, terwijl er regelmatig hapjes en drankjes
geserveerd werden. Volkomen uitgerust
kwam ik aan in de levendige hoofdstad
Kuala Lumpur.
Toeren door Kuala Lumpur
Om te acclimatiseren en Kuala Lumpur te
bekijken is een dag of twee à drie voldoende. En dan kan de reis in Maleisië beginnen. Kuala Lumpur kenmerkt zich door een
grote diversiteit aan gebouwen en architectuur. Torenhoge futuristische wolkenkrabbers (zoals de Twin Towers van 452 meter
hoog) , de hoogste ter wereld) worden
afgewisseld met gebouwen in Renaissance,
classistische of Britse koloniale stijl. De
Chinese wijk, Chinatown, heeft een levendige avondmarkt. Verder kun je eindeloos
shoppen in de wijk Golden Triangle, waar
gigantische, ultramoderne warenhuizen
van soms wel dertig etages hoog gevestigd
zijn. En wat is er lekkerder dan een dag
van urenlang slenteren af te sluiten met een
bezoek aan een van de eetstalletjes en terrasjes die deze metropool rijk is, gevolgd
door een welverdiende voetmassage?

Nederlandse invloeden
Na drie dagen Kuala Lumpur bezocht ik
de stad Malacc, zeshonderd jaar geleden de
grootste handelsplaats van Zuidoost Azië
en ten tijde van de VOC een zeer belangrijke plaats. De Nederlanders zijn hier zo’n
honderdvijftig jaar gebleven en dat is terug
te zien aan de vele overblijfselen uit die
tijd, zoals het stadhuis - nu het historisch
museum - de klokkentoren en een molen.
De St. Pauls church boven op een heuvel
herbergt bovendien een ruïne met grafstenen
met Nederlandse teksten. Tip: een bezoekje
aan het Open Luchtmuseum is meer dan de
moeite waard.
Malacc is een prachtige stad om doorheen
te slenteren of achterin de riksja (fietstaxi)
te verkennen. Bezoek zeker ook de Chinese
wijk met de Cheng Hoon Heng-tempels en
de Kampung Kling Moskee.
Olifanten in de nacht
Na Malacc vervolgde de lange reis naar
Taman Negara. Na het eerste stukje met de
bus werd de trip voortgezet met een schitterende drie uur durende tocht met één van
de longtail-boten over de rivier door het
prachtige landschap. Dit natuurparadijs is
130 miljoen jaar oud en daarmee het oudste
regenwoud ter wereld. Ik verbleef in het fijne
Mutiara Taman Negara Resort en van hieruit
maakten we een nachtwandeling door de
jungle met een ervaren gids. Erg spannend,
want naast de vele bijzondere insecten kun
je ook olifanten in het wild tegenkomen. De
volgende dag maakten we een trektocht door

de jungle en een wandeling over de Canopy
Walk: de langste hangbrug ter wereld op 45
meter hoogte. Al met al kan ik met recht zeggen dat dit een hele mooie ervaring was.
Theeplantages
De laatste stop van de reis was al even
indrukwekkend als de overige steden en
plekken die ik tot dan toe gezien had. We
reden namelijk door naar de Cameron
Highlands: aangenaam koele hooglanden
met intrigerende, uitgestrekte theeplantages
die een lust voor het oog zijn. Een bezoek
aan een van de theefabrieken is dus een
absolute must.
In de directe omgeving zijn verder pittoreske
dorpjes en Orang Asli-nederzettingen te zien,
tevens is dit de plek waar aardbeien en andere groenten- en fruitsoorten worden geteeld.
Parel van de Oriënt
Het is slechts een kleine greep uit de veelheid die er te zien en te beleven is in

Maleisie. Naast de beschreven steden bezocht
ik met mijn gezelschap ook de oorspronkelijke bewoners: de zo geheten ‘Orang Asli’
die nog helemaal op traditionele wijze in de
natuur leven. Een kijkje mogen nemen in
hun dorpen is dan ook een bijzondere ervaring. Na alle indrukken die deze reis heeft
achtergelaten, was het heerlijk nog een paar
dagen uit te rusten op het Eiland Penang,
ook wel de ‘Parel van de Oriënt’ genaamd.
Het eiland is inmiddels door een enorme
autobrug verbonden met het vaste land. In
een van de prachtige hotels in de badplaats
Batu Ferringhi was het goed toeven en kon
ik met een voldaan gevoel terugkijken op al
mijn belevingen en ervaringen.
Bent u inmiddels net zo gefascineerd door
Maleisië als ik ben? Voor meer informatie,
reistips en reserveringen kunt u altijd contact
opnemen met één van onze winkels.
Janine Fritschy
Reisbureau Touring Zaandam

Het land van de veelzijdigheid. Dat is wat Maleisië is. Het is daarmee zowel geschikt
voor de avontuurlijke reiziger als de fervente aanhanger van luxe. Een hotel boeken of
zelf zoeken, er op de bonnefooi op uittrekken met de auto of een georganiseerde rondreis, een strandvakantie: alles is mogelijk.
Houdt er wel rekening mee dat de temperatuur het gehele jaar door rond de 30 graden
ligt en er regelmatig een regenbui valt. De regen valt overigens meestal in de avonduren.
Ook is het niet overal mogelijk te zwemmen in de zee, vanwege kwallen of een te sterke
stroming. Laat u daar vooraf dus even over inlichten door uw reaisadviseur. De hotels
in de badplaatsen hebben vaak een privéstrand en supermooie zwembaden.
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