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Baja Bikes, organisator van Nederlandstalige fietstours in
veertig populaire steden, heeft afgelopen week de mijlpaal
van tweehonderdduizend klanten behaald.
Het bedrijf werd in 2005 opgezet in Barcelona door Eric
Castien, met als doel zijn passie voor de stad te delen met
Nederlanders die daar op stedentrip kwamen. Samen met
compagnon Rigtmar Brandenburg bouwde hij Baja Bikes uit tot
een gespecialiseerd bedrijf in fietstours in diverse
wereldsteden. ‘Een vaste focus op een goed product met een
sterke service is erg belangrijk geweest in deze groei', aldus
Eric Castien. ‘En we zijn nog lang niet klaar', voegt Rigtmar
Brandenburg toe.
Baja Bikes wordt zowel online geboekt als via reisbureaus en
touroperators. De specialist breidde onlangs het aanbod uit
met Reykjavik en Kaapstad. Eerder dit jaar werden al tours
opgezet in Athene, Buenos Aires en New York, zodat ook daar
vakantiegangers met Nederlandse gidsen per fiets hun
bestemming kunnen ontdekken.
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Zonnetje
Rasreisondernemer Hans Mosselman is altijd
een reisbureauvriend geweest met zijn
Sudtours en Dutchbird. Toen Oad teloor ging
begon het bij hem te prikkelen. Jan Lokhoff

De onnozele reiziger... vliegt krap
In mijn onnozele jaren probeerde ik via
internet eens een reactie van Ryanair te
krijgen, vanwege de een of andere
schurkenstreek. Je wekt nog eerder je dode opa tot
leven. Harri Theirlynck
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Blogs op TravMagazine.nl:

Rigtmar

Achternaam * Brandenburg

Klant: Nou mevrouw, mijn complimenten. Wat
een topvakantie! Wij zijn echt blij toch voor
een reisbureau te hebben gekozen. Je kunt je
reis zelf wel regelen, maar als er dan wat fout gaat met
een geboekt item loopt alles in de soep. En zo'n feestreis
van 3 weken met de hele familie naar Amerika, ik moet
daar niet aan denken. Jan Lokhoff

E-mail: Rigtmar@gmail.com (wordt niet gepubliceerd)

Ding Dong
Ding Dong. Kapitein Johannes meldt zich over
de omroepinstallatie met slecht nieuws. Het
lukt niet om bij St. Tropez voor anker te gaan.
Ik kijk uit het raam en zie een zwarte lucht en een al net
zo zwarte zee met hoge golven. Bart de Boer

