Leuven, 12 december 2016

Company info
Omnia Travel, werd in 1973 opgericht onder de naam Agri-Reizen en maakt sinds 1999 voor 100% deel
uit van de KBC-groep. Het bedrijf is uitgegroeid tot een dynamische reisorganisatie, actief in de
domeinen zakenreizen, vakantiereizen en groepsreizen-incentives.
Een onberispelijke kwaliteit. Dat is al meer dan 40 jaar de groeimotor van Omnia Travel.
De sleutel tot succes? Onze filosofie waar we tot op vandaag nog geen duimbreed van afweken:
kwaliteit tot in de details, daar gaan we voor.
Omnia Travel organiseert sinds enkele jaren de dienstreizen voor sectie Visa en het leger en heeft reeds
een goede kennis van de werking binnen Defensie.
Omnia Travel heeft zijn hoofdkwartier in Leuven en beschikt over zes verkooppunten: Antwerpen,
Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Roeselare.

1

www.omniatravel.be

Overzicht kortingen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klassieke touroperator reservatie en reservaties voor à la
carte reizen (reizen op maat gemaakt).
Algemene opmerking:
- Het minimumbedrag van de reis moet minstens 500 euro bedragen om te kunnen genieten van
een korting. De dossierkost is van toepassing zoals voor alle klanten.
-

Betaling: om ten volle van deze kortingen te kunnen genieten verzoeken wij vriendelijk om niet
met kredietkaart te betalen. Het spreekt vanzelf dat dit betaalmiddel in al onze kantoren aanvaard
wordt, maar wij zijn in dat geval wel genoodzaakt de korting te verminderen met 1,5%, omwille
van de voor Omnia Travel te hoge kosten die een combinatie van kredietkaart en korting met zich
meebrengt.

-

Kortingen zijn evenmin van toepassing op o.a. taksen en BTW. Gelieve uw reisagent te
contacteren voor meer informatie.

1. Klassieke pakketreis gereserveerd bij een touroperator
Hier maken we het onderscheid tussen een aantal pakketreizen waarop Omnia Travel 5% korting biedt
en een reeks andere touroperators waarop we 4% korting kunnen geven.
1.1 Lijst met pakketreizen waarop 5% korting van toepassing is op het volledige pakket
●
●
●

TUI / Vip Selection
Thomas Cook / Pegase
Omnia Travel brochure Bedevaarten en Tuinreizen

1.2 Lijst met pakketreizen waarop 5% korting van toepassing is op het landarrangement (dus niet op de
vluchten en extra’s)
●
●
●
●
●
●
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TUI / Vip Selection
Thomas Cook / Pegase
Transeurope
Exclusive Destinations
Euram
MSC
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1.3 Lijst van touroperators met 4% korting van toepassing op het landarrangement (dus niet op de
vluchten en extra’s)
Club Med
Gallia
7 plus
Anders dan Anders
Rainbow
VTB Reizen
Classix
Wings & wheels

Caractère
Interhome
Imagine
Cosmic
Vreemde continenten
Rantour
Costa Cruises

Lagrange
Expair tours
Travel Sensations
Africadonna
Travelworld
Voyages Léonard
Silverjet

Uitzondering: de korting is niet van toepassing op:
Vliegvakanties:
● Vlucht alleen (charters of lijnvluchten)
● G-code TUI (speciale promoprijzen voor hotels, de reisagent zal aangeven of het al dan
niet om een promohotel met een G code gaat, deze lijst is niet publiek consulteerbaar)
● Dagprijzen bij Transeurope
Autovakanties:
● Skipassen, -verhuur en - lessen
● Extra’s (garageplaatsen, baby-/kindertoebehoren, formules met eindschoonmaak,
opgemaakte bedden, huur TV, toegangstickets,...)
● TUI villa’s
● Centerparcs, de Efteling (3%)
● Dagprijzen bij Transeurope
Citytrips
●
●
●

Transport apart bijgeboekt (vlucht, trein, ..)
Extra’s ( openbaar vervoerpassen, musicals, excursies, …)
Dagprijzen bij Transeurope

●

Havengelden, drankpakketten, excursies,..

Cruises

Lastminutes
●
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Er is geen korting voorzien op lastminutes
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2. Korting voor à la carte reizen
Omnia Travel geeft een korting van 4% op het landarrangement.
Voor hotelboekingen in Koedia (hotelreservatiesysteem van Omnia Travel) wordt eveneens een korting
van 4% voorzien.

3. Verminderde fee voor flight only
Voor de reservatie van vluchten beperkt Omnia Travel de fee tot 22 euro.

Tenslotte
De kortingen lijken op het eerste zicht nogal ingewikkeld maar dit komt omdat Omnia Travel extreem
lage commissies ontvangt van haar leveranciers en dat deze van product tot product verschillend is.
Toch willen we jullie de best mogelijke korting aanbieden. Voor verdere vragen over de kortingen kan u
altijd contact opnemen met onze ervaren reisagenten.

Hoe reserveren?
Voor reservaties en meer informatie kan u terecht in onze Omnia Travel kantoren.
U kan ook mailen of bellen met onze ervaren medewerkers.
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