
TRAVEL 
ON DEMAND

TRAVEL and MORE
Hoogkamerstraat 160 
9140 Temse

T +32 3 710 95 42
www.travelandmore.be

VAKANTIE

VAKANTIE heeft al het goede voor 
jou en jullie in petto: bestemming, 

duurtijd, verblijfstype, invulling, catering, 
aanvullende activiteiten, …  
Dankzij het maatwerk zorgen we er voor 
dat je zorgeloos van je welverdiende 
vakantie kan genieten!

Met TRAVEL and MORE stel je zelf je 
autoreis samen. Dit kan van bijzonder 
toegankelijk zoals bv. de heerlijke 
Champagnestreek of glooiend Engeland 
tot de intensere Pyreneeën of Alpen en 
uitdagend IJsland.

Samen werken we alles uit: 
de bestemming, duurtijd, verblijfstype, 
invulling, bijkomende activiteiten, 
steeds ‘all-in’ en steeds op maat!

WEEKEND

MIDWEEK

WEEKEND is het ideale tussendoortje 
om bij te komen, nieuwe routes en 

bezienswaardigheden te ontdekken maar 
ook gewoon met (nieuwe) vrienden en/of 
familie lekker ontspannen in de natuur.  
Wij zorgen voor routes, overnachting onder 
dak of tent, catering en begeleiding zodat het 
voor jullie volop genieten is! 

MIDWEEK met vrienden in de vrije natuur. 
Genietend van de prachtige landschap-

pen en vele off-road paden, hebben jij en 
je vrienden alle tijd voor mekaar. Zelfs op 
het basic verblijf verzorgen wij de gepaste 
maaltijden. En zoals het hoort begeleiden wij  
jullie bij het off-road avontuur,  
met eigen of huurauto!beleef je 

AUTOREIS
OP MAAT

OOK VOOR JOU !
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INCENTIVE

TEAMBUILDING voor werknemers, 
bedanking voor trouwe klanten,  

unieke attractie tijdens een opendeur, …
Er zijn redenen genoeg om op ons een 
beroep te doen voor een verantwoord én 
uitzonderlijk avontuur: off-road rijden!

Beleef een verantwoord avontuur met 
TRAVEL and MORE: off-road rijden. 
Dit is een buitengewone ervaring bij 
tal van festiviteiten zoals incentive, 
verjaardag en jubileum, personeelsfeest, 
opendeurdag, klantenbedanking, …

Steeds werken wij op maat. 
Dit kan vanaf een halve dag tot en met 
een (verlengd) weekeinde, altijd ‘all-in’!

UITSTAP

CADEAU

UITSTAP om kennis te maken met het 
4x4 rijden of om je eigen wagen (beter) 

te leren kennen of om bepaalde technieken 
te verbeteren of gewoon om een fijne dag 
te beleven of om je oriëntatietechnieken 
bij te schaven. We helpen je graag zo’n 
onvergetelijke dag mee te beleven.

CADEAU hoeft niet saai te zijn.  
Je wilt je ouders feliciteren met hun 

huwelijksverjaardag, de verjaardag van je 
broer of zus vieren, je partner bedanken, 
je collega die met pensioen gaat in de 
bloemen zetten. Er zijn tal van festiviteiten 
waarbij je op ons beroep kan doen. Vermits 
we op maat werken, maken we er samen 
een unieke beleving van.

VERANTWOORD
AVONTUUR
voor iedereen

OOK VOOR JOU !


