
Friday, February 14, 2020 at 11:58:27 AM Central European Standard Time

Page 1 of 3

Subject: Zwitserland Toerisme
Date: Friday, 14 February 2020 at 11:54:52 Central European Standard Time
From: Janine Nijlant
To: Janine Nijlant

Als de weergave niet correct is klik hier.

Beste reisagent, 

Als het goed is, heb je vandaag een kaart ontvangen. Een bedankje van onze treinpartners Swiss
Travel System en Rhätische Bahn.

Heb je de postzegel op de envelop goed bekeken? Het is een heel bijzonder exemplaar, met een
afbeelding van de Bernina Express of de Glacier Express! De postzegel is in een gelimiteerde
oplage geproduceerd en te bestellen op post.nl.

Maar... om je te bedanken voor onze samenwerking schenken we je graag een velletje met vijf
postzegels! Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan uiterlijk donderdag 20 februari een
reactie op deze nieuwsbrief, inclusief je adresgegevens. Let wel: de voorraad is beperkt, dus wie
het eerst komt...

Wil je jouw klanten de mooiste treinreizen door Zwitserland laten beleven? Dan ben je bij Swiss
Travel System aan het juiste adres. Bekijk de nieuwe Sales Guide 2020 online, of download deze
als pdf.

Veel verkoopplezier gewenst en een liefdevolle start van het Valentijnsweekend.

Hartelijke groeten,

Janine Nijlant
Key Account Manager
Zwitserland Toerisme
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Zwitserland voor groepen.

Meetings en incentives.
Zwitserland is de ideale plek voor meetings: je vindt er top-faciliteiten op de
mooiste locaties. Dankzij de kleine afstanden zijn er veel verschillende
belevenissen mogelijk. Switzerland Convention & Incentive Bureau biedt -
gratis en zonder verplichtingen - uitvoerige informatie, onafhankelijk advies,
snelle bemiddeling en offertestelling evenals ondersteuning bij
inspectiereizen.

Meer over meetings & contactgegevens

 

Nieuws en tips.

Glacier Express

Happy Birthday.

Wist je dat de Glacier Express al
sinds 1930 bestaat? Op 25 juni
2020 viert deze wereldberoemde
panoramatrein zijn 90e
verjaardag. De rit van Zermatt
naar St. Moritz duurde in het
begin ongeveer elf uur, waardoor
de Glacier Expess de reputatie
kreeg van "langzaamste
sneltrein ter wereld".

Vandaag de dag gaat het iets
sneller en duurt de reis ongeveer
acht uur. De rit over het
prestigetraject blijft echter
hetzelfde, net als het uitzicht.
Maar tegenwoordig is er een
barrijtuig en een eigen keuken
waar de maaltijden vers
klaargemaakt worden.  

Meer over de Glacier Express

 

Geselecteerde hotels.

Zwitserse hotels.

Je krijgt een goed gevoel als je
beseft dat je in het juiste hotel
bent. Maar dat hoeft niet te
danken te zijn aan geluk!

Zwitserland Toerisme heeft op
basis van strenge criteria een
selectie van de ongeveer 500
hotels in Zwitserland
samengesteld en deze
onderverdeeld in acht
categorieën, volgens de
behoeften van de gasten. 

Ben je op zoek naar hotels die
graag samenwerken met
reisprofessionals? Download dan
het speciale overzicht via deze
link.
 

Meer hotelinformatie

 

Gerenoveerde wagens

Glacier Express.

Precies op tijd voor haar
verjaardag krijgt de Glacier
Express een nieuwe outfit.

Zowel de 1ste als de 2de klasse
worden opgewaardeerd met
houten lambrisering, een
ultramodern
entertainmentsysteem en
herontworpen stoelen. Meer
houten ornamenten, meer
persoonlijkheid.

 

 

 

 

Meer informatie
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