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Door Lobke Elbers - 30 maart 2017
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Twee Nederlandse succesvolle bedrijven koppelen de krachten in de nieuwe Booking
Experiences. Klanten van Booking kunnen nu fietsroutes boeken van Baja Bikes.

Fietsen als experience
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 en de markt
Booking.com betreedt de markt als platform voor excursies en experiences in steeds meer
steden. In Barcelona, Rome en Parijs zullen de fietstours in ieder geval te boeken zijn. Het
boeken gaat middels een QR code en dat is slim, want vooral op de Aziatische markt
worden QR codes binnen toerisme succesvol gebruikt. Dit betekent dat met de grote stroom
Chinese millennial toeristen in het achterhoofd, het boeken van fietsen en tours voor een
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groot publiek zeer toegankelijk (laagdrempelig) wordt gemaakt. Daarnaast draagt een QR
code bij aan een papierloze winkel voor iedere reiziger en dat past binnen de trend van
vergaande digitalisering en mobilisering in travel en toerisme. De fietstour kan geboekt
worden met of zonder gids.

Inspelen op ‘local’ behoefte
De gids, die ook altijd een local is, voegt veel toe aan de experience. Zoals dat nu ook in
veel steden al te zien is en waar bijvoorbeeld bestemmingen continu mee bezig zijn, maar
ook door onder andere Airbnb is groot gemaakt.

Samen groeien
Voor Baja Bikes is een samenwerking met Booking.com passend binnen de ambitie om
wereldwijd, reizigers met zoveel mogelijk fietstours en daarnaast ook in fietsverhuur te
kunnen voorzien. Inmiddels groeit het aanbod aan online boekingsplatforms en online
aanbieders van uitjes, excursies en local experiences hard. Met een dekking van 70
wereldbestemmingen heeft Booking er een serieuze partner bij gekregen. Fietstours in
Beijing, Kaapstad, Rio de Janeiro en San Fransisco (om maar even wat voorbeeld te
noemen), staan al een paar jaar op de website van Baja Bikes en hebben het fietstoerisme
online laten groeien. Het Nederlandse fietsen vindt zo een slimme doorgang naar een nog
grotere internationale markt.
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