
YOUR PERSONAL TRAVEL PLANNER

+316 14 544 700
INFO@SNOEP-REIZEN.NL



OVER ONS

WIE BEN IK
Mijn naam is Monica Stella en ik ben een moeder, een echtgenote,
een ondernemer, een vocalist en ik ben verslaafd aan uitstapjes. Na
mijn studie als schoonheidsspecialist voelde ik geen passie om
hiervan mijn beroep te maken. Door de jaren heen heb ik
verschillende beroepen ervaren en verschillende ondernemingen
gehad waardoor ik ontdekte waar ik daadwerkelijk goed in ben. Een
manusje van alles met een liefde voor plannen en reizen is ook een
ander manier om mij te omschrijven.

MIJN VADER
Mijn vader heeft een traditioneel
reisbureau op Curaçao en hij wilde
niks anders dan een business starten
met één van zijn kinderen. Zo is
Snoep Reizen geboren in Mei 2017.
Mijn vaders
bedrijfsnaam, Curacao handling
Agency heb ik niet geadopteerd want
vond het niet bij mijn stijl en visie
passen. We werken wel veel samen
om onze klanten de beste dienst te
kunnen aanbieden.



REISPLANNING

Snoep Reizen is geen reisbureau, Snoep Reizen is een dienstverlening/
reisplanning bureau. Wij helpen u tijd besparen en proberen u zoveel
mogelijk te assisteren tijdens u reis. In andere woorden Snoep Reizen is voor
iedereen die het niet leuk vindt, moeilijk vindt of hulp nodig heeft bij het
zoeken, boeken of plannen van een perfecte reis. Ik ben elke dag bezig met
het zoeken en boeken van vluchten, vakantie arrangementen, excursies en
huur auto's dat ik wel weet waar ik voor u de beste deal kan vinden. Snoep
Reizen geeft je de aandacht en persoonlijke hulp waar je naar op zoek bent.
We werken samen met een aantal partners waar we korting op hun aanbod
krijgen omdat we veel bij ze boeken. Onze klanten komen hierdoor
voordeliger uit als ze door Snoep Reizen hun reisplannen.
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Waarom
kiezen voor

Snoep Reizen

WAARDE
Het is begrijpelijk dat u zich soms
beperkt kunt voelen door uw
vakantiebudget. Daarom is Snoep
Reizen erop gericht u te helpen de
best mogelijke waarde te krijgen. Het
beste van alles is dat
u een professionele begeleiding krijgt

PERSOONLIJKE
SERVICE

Als uw persoonlijke Travel Planner,
besteed ik tijd en moeite aan het
zorgen dat u tevreden bent met uw
reismogelijkheden. Als je hulp nodig
hebt, ben ik slechts een telefoontje of
e-mail weg, zodat je de onmiddellijke
aandacht krijgt die je niet alleen
nodig hebt, maar ook verdient.

KLANT ADVOCAAT
In het zeldzame geval dat iets tijdens
uw reis niet volgens plan verloopt,
ben ik hier om het probleem op te
lossen, zodat u kunt ontspannen en
genieten

TIJD
BESPARINGEN

Ik weet precies waar ik heen moet
om de informatie te krijgen die u
nodig hebt en ik kan uw
reismogelijkheden binnen enkele
seconden vinden. Het plannen van
een vakantie met SNOEP REIZEN
bespaart u zowel tijd als geld, want
met wat inspanning en organisatie
zal ik al uw reisarrangementen
afhandelen.

INFORMATIE
U kunt er zeker van zijn dat ik mijn
best doe om uw reiservaring zo
fantastisch mogelijk te maken.
Wanneer u reizen boekt via Snoep
Reizen, werk ik voor u - niet de
reisaanbieder, dus mijn grootste zorg
is altijd u en uw unieke behoeften.



ONS IDEE & VISIE
Elk relatie gaat door pieken en dalen, daarom dienen we altijd eraan te
werken. Mijn man en ik besloten 1 keer in de zoveel tijd even afstand te
nemen van ons levensroutine en iets leuks te gaan doen of een
weekendje weg te boeken. Elke keer dat ik mijn moeder vroeg om een
weekendje op te passen op de kids gaf ze altijd de opmerking “Gaan
jullie weer op een bondingsreis of een bondingsuitjes” ze vond dat 3 tot
6 keer per jaar erg veel was om aan een relatie te werken. Ik geloof dat
mijn man en ik na 16 jaar huwelijk nog steeds gelukkig zijn omdat we tijd
voor elkaar nemen om over ons relatie te praten

Bonding
Experience
for Couples

Elk relatie
heeft minstens
1x per jaar een
APK nodig 



Bonding
Experience
for Couples

WAT IS HET?
Je boekt je dagje, weekendje of
weekje weg bij Snoep Reizen en
tijdens je reis doen jullie opdrachtjes,
quizjes en vragenlijst. Het doel is om
jullie communicatie te verbeteren en
jullie liefde verder te laten bloeien.

VOOR WIE IS
HET?

Beginnende relaties, Lange relaties,
Probleem Relatie, Goeie relaties en
natuurlijk ook voor getrouwde stellen.
het maakt niet uit in welke stadium
van je relatie je zit. De Bonding
Experience word aangepast aan u
relatie.

WANNEER? 
Meestal word de bonding Experience
bijgeboekt voor een huwelijksreis,
anniversarium, verjaardagsuitje of
een andere datum dat voor de paar
belangrijk is.



Service
Kosten

SERVICE
U hoeft zelf niet meer te zoeken
naar de beste vakantiedeal. Vertel
ons uw reiswensen en wij gaan
voor u aan de slag. 
De reizen die wij verzorgen zijn voor
particulieren en zakelijke reizigers.
Onze service is zowel voor de
kleine en de grote portemonnee
Met Snoep Reizen kunt u zorgeloos
op reis gaan

BRONS €30 PER
REIS

Onze brons service houdt in dat wij
speciaal op basis van uw voorkeuren
de tijd nemen om op zoek te gaan
naar de beste reis en verblijf.
Vervolgens boeken wij de door u
gekozen opties en krijgt u van ons
een factuur en alle reisdocumenten.

ZILVER €35 PER
REIS

Met de zilver service gaan we net een
stapje verder voor u. Dit betekent dat
wij u 24 uur van tevoren inchecken.
Dit geldt voor de heen en terugreis
van al uw vluchten. Uw stoel voorkeur
wordt door ons verzorgd en eventueel
ook uw speciale maaltijden.

GOUD €30 PER DAG
Met onze Gold service plannen wij op
basis van voorkeuren uw reis. We
maken een online planning voor u, deze
kunt u in een app downloaden. We
zorgen ervoor dat uw planning goed
verloopt. U beschikt 24 uur per dag over
een Personal Travel Assistent. Wij
boeken en coördineren uw vlucht,
verblijf, Transfer service en alle reis
gerelateerde aspecten. Voor
calamiteiten en/of assistentie tijdens u
reis kunt u ons altijd telefonische

VOORWAARDE
Aanvragen van Visum is niet
onderdeel van onze service
Servicekosten is op basis van
maximaal 5 personen. Bij de 6e
persoon betaald je 2x
servicekosten, bij de 11e persoon
betaal je 3x servicekosten.
enzovoorts
Uwvolledige reis  weergeven in een
online/offline reisplanning app kost
€10 extra bij servicelevel Brons en
zilver.


