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Wij stellen ons graag eens voor : 

Wij , Reizen Patteeuw, hebben al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van 
het organiseren van dagreizen en meerdaagse reizen per autocar en vliegtuig. 

In onze eigen brochure (https://www.reizenpatteeuw.be/nl/brochure ) staan naast onze 

klassieke reizen ook trein-, fiets en wandelreizen. Bovendien organiseren wij heel wat à la carte 

reizen voor verenigingen, bedrijven en andere reisbureaus. 

Reizen Patteeuw werkt al verschillende jaren samen met een aantal plaatselijke Neos-clubs. Zo 

mogen wij Neos Zonnebeke, Ieper en Rekkem tot onze klanten rekenen. Neos-clubs kunnen bij 
ons een meerdaagse autocarreis of vliegtuigreis op maat laten samenstellen.  

In overleg met de reisverantwoordelijke bekijken wij de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van de eigen wensen, zo komen wij tot het definitief reisprogramma. 

Anderzijds kan de club kiezen voor een bestaande reis (zoals beschreven in onze eigen 
brochure) waarbij wij samen uitkijken naar een geschikte datum. 

Reizen Patteeuw plaatst de reserveringen bij de betere hotels, goede restaurants en boeiende 

bezoeken. Wij kunnen ons daarvoor beroepen op bekwame en gedreven 

kantoormedewerkers en ervaren chauffeurs die al jaren bij de firma tewerkgesteld zijn. 

Daarenboven kunnen wij steeds rekenen op gidsen die quasi uitsluitend voor ons werken, elk 

met hun eigen specialisatie.  
De inschrijvingen, voorschotten, opvolging en facturatie kunnen (is zeker niet verplicht) ook 

via ons kantoor verlopen zodat jullie dit administratieve gedeelte niet hoeven te doen.  

 
Als wij samen een reis organiseren krijgt u een directe link naar de exclusieve webpagina van 

uw reis. Enkel de leden die de link ontvangen kunnen deze webpagina bekijken. Op die 

webpagina zullen het programma, de praktische info en enkele foto’s van uw reis staan.  De 
webpagina kan nog verder aangepast worden met uw logo, extra berichten,… Er is ook een 
mogelijkheid voorzien om zich direct in te schrijven op de reis. 

Wij zijn niet altijd de goedkoopste; bij ons is namelijk de kwaliteit van hotels, restaurants, 
autocars en gidsen het belangrijkste. 
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De combinatie van deze factoren bevordert een puike uitvoering van de reis. Daar zien wij 
steeds op toe! 

Teneinde de transparantie van onze offerte te verhogen, beschrijven wij het volledig 

programma en vermelden bovendien wat wel of wat niet inbegrepen is in de reisprijs. 
Hierbij kunt u zelf bepalen om de toegangsgelden, speciale menu’s, extra’s al dan niet op te 
nemen in de prijs. 

Onze jarenlange ervaring in het organiseren van reizen zal voor Neos een enorme 
meerwaarde betekenen. 

 De Zaakvoerders 

  

Bert Patteeuw    Ann-Sofie Patteeuw 

Het team van de groepsreizen 

  

Cindy                                                          Kristien 

  

   

Dennis                                          Dominiek 
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