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Booking.com start verkoop
ﬁetstours Baja Bikes

Barcelona – Als onderdeel van het nieuwe Booking.com Experiences is een
samenwerking gesloten tussen Baja Bikes en Booking.com. Daarmee wordt het
voor Booking.com klanten mogelijk om een bestemming op de ﬁets te
ontdekken. Met of zonder Nederlandse gids. De ﬁetstours & -huur van Baja
Bikes zullen binnen enkele weken boekbaar zijn bij Booking.com.
Booking.com Experiences
Booking.com betreedt de markt voor excursies en experiences in steeds meer
steden. In Barcelona, Rome en Parijs zal de internationale beddenreus starten
met een ﬂink aanbod, waarodner de populaire ﬁetstours van Baja Bikes. Klanten
kunnen door middel van een QR code een ﬁetstour of huurﬁets reserveren bij
Baja Bikes, en zo de stad op unieke en toegankelijke wijze ontdekken met of
zonder een local als gids.
Wereldwijde ambities Baja Bikes
Deze stap past in de ontwikkeling van het in 2005 gestarte Baja Bikes waarbij
wordt gekozen om strategische allianties aan te gaan, en zo de blijvende groei
te consolideren. Baja Bikes verkoopt inmiddels Fietstours & Fietshuur in meer
dan 70 steden wereldwijd.
Klanttevredenheid
“In het groeiende oerwoud aan boekingsportals en online excursie-aanbieders,
is Baja Bikes de enige wereldwijd actieve specialist op het gebied van ﬁetstours
en ﬁetshuur die zelf zijn gidsen kent en weet welke kleur de ﬁetsen hebben.
Kwaliteit moet je in eigen hand houden en niet overlaten aan een market place,
luidt het nuchtere motto van de twee Nederlandse eigenaren. “Klanten keren al
meer dan tien jaar terug. Met een keuze uit ruim 70 wereldbestemmingen zit je
vrijwel altijd goed. Het volume dat we jaarlijks draaien schept grote
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verantwoordelijkheid. Die nemen we graag. Daar is het altijd om te doen
geweest: wereldwijde impact.”, aldus Eric Castien, oprichter van Baja Bikes.

Over Baja Bikes: 2-voudig winnaar Vakantiebeurs Awards
Fietstour-specialist Baja Bikes is een gevestigde naam in de Nederlandse
reiswereld. Tijdens de 45e editie van de Vakantiebeurs werd zowel de
Vakjuryprijs als de Publieksprijs in de wacht gesleept. De specialist in Tours met
Nederlandse gids in Wereldsteden won op de onderdelen Originaliteit,
Innovativiteit, Mate waarin wordt ingespeeld op vakantietrends, Prijskwaliteitverhouding en niet te vergeten Duurzaamheid. Ook het publiek koos
Baja Bikes als dé Nederlandse reisonderneming van het Jaar. “De ﬁets is de
mooiste manier om een stad te verkennen”, licht Zoover-topman en
Vakjuryvoorzitter Stephan Bosman de keuze voor Baja Bikes toe. “Ik ben zelf
ook met Baja Bikes mee geweest in Barcelona. Het is typisch Nederlands en
des te leuker dat dit de wereld verovert. Daarnaast wist ik natuurlijk dat zij hele
mooie feedback krijgen van hun klanten. En: lekker ﬁetsen is ook beter voor het
milieu dan de hop on hop off-bus of scooter!” Al sinds 2005 leiden gidsen van
Baja Bikes met passie toeristen rond in wereldsteden. Kern van hun
dienstverlening is de Nederlandse taal en het uitsluitend werken met locals.
Gestart in Barcelona en via Spaanse steden als Valencia, Madrid en Sevilla
uitgewaaierd over de planeet. Topbestemmingen als Parijs, Rome, Berlijn en
New York lagen voor de hand. Ook in steden als Rio de Janeiro, Dresden en
Bordeaux kun je met een Nederlandse gids in een paar uur de stad verkennen.
Uiteraard is losse ﬁetshuur ook mogelijk om online te boeken.
Zie ook http://www.bajabikes.eu
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