Vliegtuigtickets boeken voor je
Bedrijf, vereniging, club, organisatie ...?

Start hier !

€150

€250

Hoe de ticketprijs in elkaar zit
Vind je online een goedkopere prijs voor je vliegticket dan de
groepsprijs? Dat kan kloppen. De kans dat je echter 10, 20, 30 ...
tickets aan die prijs kan boeken is bijzonder klein.
Om vlot het toestel te vullen verdelen airlines hun toestel in
verschillende prijszones, zelfs binnen één (economy) klasse.
Bijvoorbeeld 6 stoelen aan €100, 6 aan €150, 10 aan €250 ...
In bovenstaand voorbeeld boek je met een groep van 10 personen
bv. 6 x €100 en 4x €150. Per ticket betekent dit dus gemiddeld €120
per ticket, ofwel €20 “duurder” dan de basisprijs die je online vindt.

€100

Staar je dus niet blind op de laagste online prijs, maar hou
rekening met alle factoren!

wees realistisch
Natuurlijk mag je dromen van een onvergetelijke
reis, maar wees realistisch als je naar een
bestemming zoekt.
Wil je met 40 naar pakweg Sydney of Zuid-Amerika
en is je budget €400 p.p., dan zal dat jammer genoeg
niet lukken.
Check als richtlijn online / op www.getflights.com:
merk je dat tickets naar Colombia al snel €600 kosten,
dan zal een groepsreis aan €400 p.p. geen optie zijn.

Een groepsticket kan dus iets duurder zijn, maar je krijgt heel wat voordelen in de plaats
de beste prijs

helemaal Op maat

FLEXibel

We vergelijken verschillende routes en
maatschappijen en schakelen lokale
contacten in om tot het beste en goedkoopste
voorstel te komen.

Wil je een overstap vermijden, ‘s avonds of ‘s
ochtends aankomen, een rondreis maken, extra
(grote) bagage meenemen … welke voorkeuren je
ook hebt, we plannen voor jou de perfecte vlucht.

Een groepsboeking is veel flexibeler dan een gewone
boeking. Je hebt meer tijd om de defintieve namen
door te geven, wijzigingen te vragen, personen toe te
voegen ... Bovendien betaal je bij veel airlines slechts
een voorschot van 30%.

Concrete plannen of net op zoek?
Laat ons weten of je heel concreet en snel wil
boeken, of dat je nog in de planfase zit en vooral
een prijsindicatie wenst.
WIl je graag een prijs voor meerdere
bestemmingen? Vermeld dit in één en dezelfde
aanvraag, we bekijken dan alle opties voor jou!

Opgelet met “Shared Code”-vluchten
Soms wordt een vlucht verkocht door de ene maatschappij, maar
uitgevoerd door een andere maatschappij (die óók stoelen verkoopt op
die vlucht). Dit is een zogenaamde “Shared Code”-vlucht: een Air Francevlucht vliegt bv. met een KLM-code. Sommige “Shared Code”-vluchten
kan je niet boeken in groep, omdat bij een groepsboeking meestal alle
vluchten door dezelfde maatschappij moeten uitgevoerd worden.

Spreek af wie de aanvraag
doet en opvolgt
Boek je met een vereniging, organisatie ... ? Spreek
af wie meer info aanvraagt en hou het bij één
contactpersoon. Als je meerdere mensen laat mailen/
bellen kan er bij dubbele aanvragen verwarring
ontstaan.

Heb je al een offerte?
Heb je al een offerte of voorstel? Stuur dit gerust
mee. We vergelijken en checken snel of we nog een
betere oplossing vinden!

Ook een hotel nodig?

Jan is niet Johan
De naam op een vliegtuigticket moet 100% overeenkomen
met de officiële naam/namen op je paspoort of
identiteitskaart. Noemt iedereen je al heel je leven Jan, maar
staat er op je paspoort Johan, geef dan zeker Johan in. Sta hier
even bij stil als je tickets boekt voor vrienden!

Groupflights is specialist in vliegtickets voor grote
groepen maar doet zoveel meer dan dat. Zo regelen
we ook graag je vervoer van en naar de luchthaven,
en kan je ook kiezen voor een pakket inclusief hotel /
overnachtingen.

www. groupflights.com | hello@groupflights.com

