
,,Ik hoor in mijn omgeving soms dat men liever niet in een groep reist. Maar zodra 
men eenmaal een reis gemaakt heeft, is het steevast: ‘Ik had eerder moeten weten 
hoe prettig en ontspannen dat is’.’’ Busreizen geven gezelligheid, er ontstaan vriend-
schappen. Want er zijn altijd reisgenoten met wie je een klik hebt. ,,Met de bus reizen 
ontzorgt,’’ zegt Coby van Dongen.  
Dagenlange voorbereidingen voor je autoreis naar bestemmingen ergens in Europa 
zijn niet meer nodig. ,,Je stapt bij ons in en je bent met vakantie. Je kunt gerust gaan 
lunchen met een lekker glas wijn erbij, want je hoeft niet te rijden, je hebt immers 
een privé-chau� eur.’’ Veel mensen ontdekken de laatste jaren dit gemak. ,,We zien de 
gemiddelde leeftijd van onze gasten dan ook telkens een stuk dalen; naast actieve 
vijftigplussers ontdekken steeds meer veertigers onze busvakanties.’’ 

Persoonlijke aandacht
Beleving, persoonlijke aandacht en tijd voor jezelf hebben, zijn volgens Coby
van Dongen essentieel. Om die vakantiebeleving te laten groeien, heeft de Jong 
Intra de groepsgrootte ten opzichte van sommige concurrerende busreisopera-
tors bijna gehalveerd. ,,Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. Bij 
ons ga je niet op reis met 58 man want voordat de laatste bij een tussenstop zijn 
kopje ko�  e heeft besteld, vertrekt de bus alweer. Dat vinden wij te massaal. We 
weten uit onderzoek dat een groepsgrootte idealiter maximaal 44 reizigers moet 
zijn. Dit jaar hebben we speciale reizen geselecteerd waar we met gezelschappen 
van maximaal 28 deelnemers reizen. Een schot in de roos.’’ 
Voor het welslagen van een vakantie zijn de chau� eur en reisleider belangrijk. 
,,Zij zorgen ervoor dat je een busvakantie werkelijk beleeft. Die ervaring en de 
passie die zij hebben voor het reisdoel is van essentieel belang. Zij kennen de 
couleur locale, zij kunnen onze gasten de beste tips geven die voor nóg meer 
beleving zorgen. Onze chau� eurs en reisleiders krijgen van onze gasten het rap-
portcijfer 8,9. Daar ben ik ongeloo� ijk trots op.’’

Reisorganisatie de Jong Intra is voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot beste allround touroperator. De eer 
is te danken aan de kwaliteit van de reizen. ,,En aan de persoonlijke aandacht die wij voor onze gasten hebben,’’ zegt com-
mercieel directeur Coby van Dongen. ,,Belangrijk bij onze busreizen is het comfort en de beleving die onze klanten ervaren.’’

Busvakanties van de Jong Intra:
verzorgd en ontzorgd op reis 

Uniek karakter
Reizen met kleinere gezelschappen hebben een uniek karakter. Dit jaar heeft de 
Jong Intra maar liefst 36 nieuwe reizen naar nieuwe bestemmingen in de catalo-
gus. Onder meer naar Schotland, Italië, de Oostzee, Spanje en Portugal. Vakanties 
waar cultuur en beleving centraal staan.
Dat unieke karakter uit zich ook in een extra haal- en brengservice. ,,Bij ons hoef 
je geen familie te charteren om je weg te brengen. Wij halen onze gasten, als zij 
willen, vanaf elk huisadres in Nederland op met de taxi om hen naar het centraal 
overstappunt in Didam bij Arnhem te brengen of naar de dichtstbijzijnde plaats 
waar de touringcarchau� eur de gasten verwelkomt. Wij willen dat onze gasten 
stressloos op vakantie gaan. Ontzorgd en goed verzorgd. Dat voelen we al ruim 
veertig jaar als onze verantwoordelijkheid.’’

Gezeten in comfortabele zetels met meer dan genoeg beenruimte, is het wer-
kelijk genieten van het landschap waarin je op vakantie bent. Na gisteren de 
Alpen te zijn gepasseerd, ging het via de Italiaanse laagvlakten door de Apen-
nijnen, richting Montecatini Terme, een oud plaatsje, beroemd om zijn vesting 
en de kuuroorden. Daar staat het hotel van waaruit de komende tien dagen 
de omgeving wordt verkend naar onder meer Pisa, Lucca, Siena en San Gimig-
nano. En naar het grootste museum van de wereld, de stad Florence. Of naar 
het paradijselijke eiland Elba, ook een mogelijkheid. 
 
,,Onze gasten hebben alle gelegenheid om zelf te beslissen wat ze doen. Niets 
hoeft,’’ zegt Charonne in het Veld, manager busreizen bij de Jong Intra. ,,Als 
onze gasten liever een dag door het levendige Montecatini willen struinen, dan 
kunnen ze dat gewoon doen.’’  Of een dagje lekker bij het zwembad vertoe-
ven van de hotels die ze met zorg uitkiest. ,,We nemen alleen die hotels die bij 
Zoover hoger dan een 8,3 scoren. Een goed hotel met lekkere maaltijden vormt 
tenslotte de basis voor een uitstekend verzorgde vakantie.’’
 
Wilt u uw eigen plan trekken? Dat kan. Wat langer blijven op dat ene plekje? Kan 
ook. ,,We hanteren een extra ruim reisschema in onze reizen met de toevoeging 
‘op uw gemak’. Na ruim veertig jaar expertise weten we wat onze gasten graag 
willen en dat is niet altijd vlug-vlug van het ene toeristische oord naar het vol-
gende. Nee, bij ons is het: rustig aan, kijk, beleef en geniet. Op uw gemak.’’

- Advertentie -

de Jong Intra Vakanties
Havenkade 1
2984 AA Ridderkerk
www.dejongintra.nl

Of het nu gaat om reizen per luxe touring-
car, stedenreizen per vliegtuig of per trein, 
(rond) reizen per eigen auto, of verre reizen 
met het vliegtuig, de Jong Intra ontzorgt. 
Niet alleen tijdens uw vakantie maar ook 
ervoor en erna, zodat u de volgende
keer denkt: de Jong Intra Vakan-
ties: volgende keer weer!

Meer informatie of reserveren?
Bel 0180 - 457803, bezoek
www.dejongintra.nl of uw reisbureau.


