DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL
Brengt u dichterbij
Beste,
Bedankt voor uw interesse en het aanvragen van de informatie over onze
verdiensten.
Wij vertrouwen erop u voldoende te kunnen informeren doormiddel van
onze website en dit PDF bestand. Mochten er nog vragen te binnen
schieten, dan vernemen wij dit graag en helpen wij u graag verder.

Met vriendelijke groet,
Team TransTravel
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ALGEMENE INFORMATIE
Ook zo een zin om te shoppen maar niet in Nederland ? Trans Travel
heeft een nieuwe aanbod om een dagje in Keulen los te gaan en je bent
niet eens afhankelijk van het openbaar vervoer, een parkeerplek
vinden of enige vertragingen.
Waarom Keulen ?
Keulen is één van de grootste steden in Duitsland. Het is een mooie
stad dat veel bezienswaardigheden maar ook winkels biedt en je bent
niet eens ver van huis! Het is een stad waar een terrasje pakken zeker
geen straf is. De winkels in Keulen zijn van Maandag tot Zaterdag
geopend van 10 tot 8 uur.
Keulen is tevens een stad die relatief
dichtbij is voor Nederlanders. Zo ligt
de stad maar 3 uur van Amsterdam
af dus u zult niet ver van huis zijn.
Maar hoe lekker is zo een aanbod om
gebracht en gehaald te worden tegen
een aantrekkelijke prijs ? Echter zijn
velen mensen afhankelijk van
openbaar vervoer of anderen en daar
zou TransTravel verandering in
willen maken.
• Wij kunnen u niet van een reisverzekering voorzien, zorg ervoor dat
u deze al in bezit hebt.
• Tijdens de rit worden geen pauzes gehouden maar in één stuk
doorgereden. TransTravel biedt geen lunchpakketten aan.
• Het gebruik, of onder invloed zijn van illegale verdovingsmiddelen is
niet toegestaan tijdens de rit.
• Roken is niet toegestaan in de voertuig.
• Huisdieren zijn toegestaan in de voertuig.
• Wij verwachten van u als reiziger dat u gewenste reisdocumenten
mee brengt. E.g. identiteitsbewijs en reisverzekering.
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TARIEVEN
TransTravel biedt een reis naar Keulen voor vast tarief van €35,00 per
persoon enkele reis, dit is inclusief extra kosten. Tevens betaalt u geen
bagage kosten, dus kunt u lekker los gaan als u gaat winkelen. Leeftijd
zal geen invloed hebben op de huidige prijs.
Waarom zijn wij de perfecte keuze?
• Geen extra bagage kosten
• Vast tarief
• De vrijheid om de hele dag te shoppen
• Geen parkeerkosten
• Geen zoektocht naar een parkeerplaats of garage
• Geen waarborgsom
• Vertrek mogelijk vanaf uw voordeur
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VERTREK TIJDEN
Omdat de winkels in Keulen van Maandag tot Zaterdag geopend zijn bieden
wij alleen ritten op deze dagen. U kunt zelf de gewenste datum van vertrek
bij ons aangeven, aan de hand daarvan zullen wij met u de mogelijkheden
van tijd en de datum bespreken. De vertrek mogelijkheden zijn bovendien
elke ochtend en 6 dagen per week beschikbaar.
TransTravel rijdt slechts één keer per dag richting Keulen, en dit zal iedere
ochtend plaatsvinden tussen 7 en 9 uur. Tijden kunnen uiteraard gaan
variëren afhankelijk van waar uw gewenste vertrek plaats is.
Voor de terug reis is het essentieel om met de chauffeur af te spreken rond
een bepaalde tijdstip op de desbetreffende dag, tenzij u verblijft in Keulen.
Het meeting point voor de terug reis zal plaatsvinden op Köln HBF, dit is het
hoofdstation van de stad. De verwachtte tijdstip van terug keer zal
plaatsvinden tussen 5 en 6 uur ’s middags.
Nadat u aanvraag heeft gedaan voor reservering ontvangt u een bevestiging
van ons met exacte vertrektijden en eventuele data van uw gewenste vertrek
adres naar het station in Keulen. De gewenste vertrek plaats mag uw
huisadres zijn, het tarief blijft het zelfde. Geen gesjouw dus !
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BIJZONDERHEDEN
Wij houden graag rekening met u, wij wensen dat dit wederzijds is zodat wij
samen een goed georganiseerde reis kunnen gaan plannen. Daarom is het
vermelden van bijzonderheden tijdens de reservering erg belangrijk voor ons.
Mocht u dit niet aan ons vermeld hebben, dan zijn wij niet verantwoordelijk
voor de eventuele misverstanden op de dag van aankomst.
Wat bedoelen wij met bijzonderheden ?
Wij zouden voor iedereen willen zorgen voor een kans om naar Keulen te
kunnen. Het is dan ook mogelijk dat een passagier of uw medereiziger
invalide is waarvoor wij voor groter vervoer moeten regelen om, bijvoorbeeld,
een rolstoel te kunnen bergen.
Tevens vinden wij het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van het aantal
mensen waarmee u wenst te reizen.

Een mooie tip van TransTravel:
Als u Keulen bezoekt is het wellicht
een aanrader om de
Hohenzollernbrücke te bezoeken.
Het is een brug dat is gebouwd
tussen 1914 en 1917 en heeft een
Neoromaanse stijl. Nadat de brug
in de tweede wereldoorlog was
gebombardeerd kwam er een
wederopbouw. Het is een
opmerkelijke plek om te bezoeken
omdat er ruim duizenden slotjes
aan deze brug bevestigd zijn, dit is
een manier voor koppels om hun
liefde te vereeuwigen.
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