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Boeken & zoeken?
De meeste lastminutereizen worden geboekt via inter-
net. Ook in de krant (vooral op zaterdag) vind je vaak
aanbiedingen. En loop eens langs het reisbureau, daar
hebben ze ook lastminutefolders en -krantjes.

SURVIVAL GUIDE

MAAK EEN LIJSTJE
Het aanbod van last minutes is behoorlijk groot en je loopt
kans te verdwalen al vóór je de reis riberhaupt hebt geboekt.

Tip: maak een lijstje voordat je gaat zoeken. Door van tevoren
te selecteren, beperk je het overweldigende aanbod en kun
je gerichter zoeken. Heb je geen idee waar je naartoe wilt?
Zet dan op een rij wat je zeker niet wilt, maar ook wat je
absoluut een vereiste vindt. Bijvoorbeeld juist wel of niet:
kamperen, met het vliegtuig, een georganiseerde reis, een

allinclusive, naar Spanje, dicht [ij het strand, dicht bij het
centrum etc.

Soms blijken last minutes helemaal niet voordeliger.
Het loont de moeite om de aanbiedingen van de ver-
schillende touroperators naast elkaar te leggen. En om
de aanbieding te bekijken op bijkomende kosten. Wat i

inclusief en wat komt er nog bij het vermelde bedrag?
Luchthavenbelasti n g, brandstoftoeslag, Roya I Class-

toeslag, toeristenbelasting, schoonmaakkosten, ener-
gieverbruik het kan de kosten allemaal flink omhoog
jagen. Blijf dus een kritische consument.

Uit onderzoek van de Consumentenbond
naar het goedkoopste (online) reisbureau
blijkt dat dat per reis verschilt. Belangrijker
dan wie de goedkoopste is, is dat verge-
lijken loont. Dat geldt zeker voor verre
bestemmingen waar de prijsverschillen in

de honderden euro's kunnen lopen - tot
zelfs meer dan €1000 per persoon. Ook
voor bestemmingen dichterbij kun je zo

besparen: van enkele tientjes tot meer dan
€1 00. (Bron: Consumentenbond.nl.)

VTIEGEN IS OP
MAANDAG TOT EN
MET DONDERDAG
GOEDKOPER DAN OP
VRTJDAG EN ZONDAG

Dtl ur, duurder, duurst
De maanden juli en augustus zijn het
allerduurst om op vakantie te gaan.

Het gunstigste reis je in het voor- of
het naseizoen. Maar dat is lastig met
schoolgaande kinderen. En al helemaal
als die schoolgaande kinderen ook nog
eens op verschillende scholen zitten
en je met ongelijke vakantietijden te
maken hebt. Tip: probeer een vakantie
te boeken in de meivakantie. Stukken
goedkoper dan een vakantie in het
hoogseizoen.

www.arke.n l/lastminutes
www.boeklastmi nute.com
wwwcl u bmed.nllaanbieding
www.d-reizen.n l/lastminutes
wwwelmarreizen.nl
www.ferio.n l/last-minute.html
www.goed koopstelastm i n utes.n I

www.gomundo.nl
www.gratiz.nl/lastminute.html
www.in pa kkenenwegwezen.n l/lastminute
www.Jiba.n l/Last_Minutes

Familie doorsnee
Bestaat je gezin uit twee ouders en maximaal twee kinderen onder
de 12 jaar? Dan bof je, want de meeste aanbiedingen zijn geba-
seerd op zo'n'standaard'gezin. Heb je drie kinderen of ben je een
eenoudergezin, of heb je kinderen boven de 12? Zodra je afwijkt
van de norm wordt het dikwijls al een stuk lastiger om een leuke
last minute te boeken.

GOEDKOOP AVONTUUR
Voor wie echt op avontuur wil, is dit misschien een

aanrader: een verrassingsreis voor twee personen via
www.verrasreis.nl. Voor een bodemprijs boek je een

8-daagse verrassing inclusief vlucht en logies naar een
onbekende bestemming.
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Veel vakantieaanbiedingen worden
aangeprezen als last minutes, ter-
wijl het eigenlijk om vakanties gaat

die een aantal weken van tevoren al

worden geboekt. Last minutes zijn erg
populair geworden en de benaming
'last minute'wordt bij het aanprijzen
van reizen dan ook te pas en te onpas
gebruikt. Een échte lastminutereis be-
tekent à la minute beslissen, boeken,
betalen en vertrekken. Dus: naar het
vliegveld met je koffertje of rugzak
en ter plekke een reis boeken naar

een beschikbare bestemming. Beetje

flexibel moet je hiervoor wel zijn!
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