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Shoppen in Dubai, een unieke familiereis door Zuid-Afrika, een kuurvakantie 

in Spanje of een privé catamaranreis met bemanning op de Seychellen. 

Monique denkt mee, luistert, adviseert en perfectioneert uiteindelijk uw 

droom. “Als persoonlijke reisplanner en -inspirator stippel ik alle reizen 

uit, volledig afgestemd op de wensen van mijn klanten. Zo genieten zij én 

ik. Niets is leuker dan mensen persoonlijk te leren kennen en met hen in 

gesprek te gaan en erachter te komen wat hun verwachtingen zijn. Al meer 

dan twintig jaar werk ik op deze persoonlijke manier als reisinspirator. Ik 

bezoek overal ter wereld veel nieuwe luxe hotels, beschik over een immens 

netwerk in dit hoge segment en vorm al heel snel een beeld voor wie van 

mijn klanten een hotel wel of niet geschikt is.”

Maatwerk in hoge segMent
Departures is zeker geen willekeurig reisbureau en Monique de Vos is al 

zeker geen willekeurige reisagent. “Gelukkig kan ik zeggen dat ik volledig 

onafhankelijk ben en dus niet gebonden ben om slechts via een beperkt 

Departures als persoonlijke reisplanner

Luxe droomreizen op maat
PerSooNlIjke DrooMreIZeN. Geheel AfGeSteMD oP 

De weNSeN VAN De klANt. VAN A tot Z uItGeStIPPelD 

eN GereGelD. het eNIGe DAt u hoeft te DoeN IS uw 

kofferS IN te PAkkeN eN te GeNIeteN. Al Meer DAN 

twINtIG jAAr StAAt DePArtureS Voor het VolleDIG 

oNtZorGeN VAN De klANt eN DrAAGt eIGeNAreSSe 

MoNIque De VoS AlS PerSooNlIjke reISPlANNer Met 

Veel PASSIe bIj AAN uw GeDrooMDe eN GeweNSte 

reIS. AlS eXCelleNt trAVelPlANNer tooNt ZIj IN 

elke uItGAVe luXe reIZeN oM bIj weG te DroMeN, 

Geeft Ze tIPS eN bIeDt Ze Zowel IN het MAGAZINe 

AlS oP De webSIte VAN eXCelleNt INtereSSANte 

ACtIeS AAN.  

ExcEllEnt travElplannEr
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aantal reisaanbieders te boeken. Ik focus me op 

4- en 5-sterren reizen voor mijn klanten. feit dat 

ik uitsluitend in het luxe segment werk, betekent 

bijna automatisch dat je in een andere doelgroep 

terechtkomt. Mijn klanten zijn drukbezette 

mensen en als ze op vakantie gaan, willen ze 

dat alles van A tot Z tot in de puntjes is geregeld. 

bij wijze van deur tot deur”, aldus Monique, die 

persoonlijke aandacht een belangrijk onderdeel 

van haar werk vindt. “ Ik inspireer, stel vragen en 

stel vervolgens een reis op maat voor. Dat kan een 

geheel verzorgde trip door Amerika zijn, maar ook 

een hotel op de Canarische eilanden als die reis 

en dat hotel op dat moment het beste bij jou past. 

Ik stel reizen samen die passend zijn voor het 

gehele reisgezelschap. Ik houd rekening met de 

samenstelling van het reisgezelschap en vertaal 

ieders specifieke wensen en verlangens naar een 

advies op maat. Dankzij mijn ervaring en vele 

reizen weet ik waar mijn klanten perfect op hun 

plek zullen zijn. Die ervaring zorgt er ook voor dat 

ik mensen soms afraad om een bepaald hotel of 

reis te boeken, omdat het totaal niet bij ze past.”

geen keuzestress
het volledig ontzorgen van de klant is een grote 

reden dat mensen voor een droomreis liever 

naar Departures gaan in plaats van zelf achter 

de computer te kruipen. Monique: “Soms zie je 

op internet door de bomen het bos niet meer. 

Daar zitten mijn klanten niet op te wachten. 

Ze hebben geen zin in online keuzestress en 

vertrouwen op mijn jarenlange ervaring en kennis. 

Met Departures bied ik een objectief reisadvies 

tegen tarieven die niet hoger zijn dan bij een 

reisbureau of internetaanbieder. exclusief hoeft 

niet onbetaalbaar te zijn.”

Droomreizen op maat. Zorgeloos genieten van de 

welverdiende vakantie of van het relaxte tripje. 

Departures maakt het keer op keer waar. Al 

meer dan twintig jaar. Nog steeds met hetzelfde 

Departures
tel +31 (0)6-29000544

info@departures.nl

www.departures.nl

OntzOrgen van levensgenieters en 
realiseren van DrOOmreizen. meer Dan 
20 jaar ervaring in het 5-sterren segment

“aLs persoonLijke reispLanner en -inspirator 
stippeL ik aLLe reizen uit, voLLedig afgestemd op 
de wensen van mijn kLanten”

enthousiasme en met hetzelfde perfectionisme. 

Maatwerk. waar ook ter wereld. 


