Úw partner in personenvervoer
in Zuid-Nederland !
Op zoek naar een vervoerspartner in uw regio? Graag
stellen wij ons bedrijf kort aan u voor! Onze vestigingen
in Weert, Eindhoven en Tilburg zijn de perfecte
uitvalsbasis voor uw uitstap in de regio. Vlakbij
Eindhoven airport en centraal in de Brainport regio,
kunnen wij u snel van dienst zijn!

Amsterdam

Rotterdam

Tilburg
Eindhoven

Antwerpen

Brussel

Weert

Maastricht

• Ultramodern wagenpark, van 16 tot 90 persoons capaciteit
• Professionele en representatieve chauffeurs
• 24/7 bereikbaarheid en service
• ISO9001 en SKTB gecertificeerd, convenant met ILenT

Vraag vrijblijvend uw offerte aan
via www.kuperstouringcars.nl

Düsseldorf

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
Reeds meer dan 85 jaar zijn onze touringcars een bekende
verschijning op de Europese wegen. Door lange samenwerking
met gerenommeerde touroperators weten onze chauffeurs
hun weg naar en rond vele bestemmingen en is onze
organisatie ingericht om uw reis perfect te organiseren.

ONZE SPECIALITEITEN:
• Transfers en evenementenvervoer
Eindhoven is een schitterende stad die volop in bloei is.
Gelegen in een centrale regio, van waaruit diverse
bestemmingen makkelijk en snel te bereizen zijn. U heeft
een beurs in Düsseldorf, klantenreis naar Antwerpen of
personeelsuitstap naar Amsterdam, wij kunnen het vervoer
keurig voor u verzorgen. Uiteraard verzorgen wij jaarlijks
veel transfers voor evenementen in de regio, enkel vervoer
maar ook volledige coördinatie gedurende uw evenement.

• Schoolreizen
Een dagje Efteling, Toverland, Movie Park of Phantasialand:
voor iedere bestemming en aantal personen een keurige
invulling van uw vervoersvraag.
Wij begrijpen als geen ander dat u op zoek bent naar de
beste prijs-kwaliteitverhouding. Treedt u tijdig met ons in
overleg - ook met betrekking tot de reisdatum - en we
komen zeker tot overeenstemming.
Ook voor de organisatie van uw meerdaagse schoolreis
bent u bij ons aan het juiste adres. In samenwerking met
onze partners kunnen wij u laten profiteren van onze
kennis en inkoopvoordeel op vele bestemmingen als
Londen, Parijs, Praag, Barcelona enz.

• Dagtochten in binnen- en buitenland
Ons ervaren team van chauffeurs staat klaar om u een
schitterende dag te bezorgen, uiteraard voorbereid door
onze dagtochtenspecialisten. Wellicht heeft u al vele
bestemmingen gezien, maar in ons dagtochtenideeënboek
vindt u voor uw groep altijd weer een originele
bestemming of activiteit.

• Meerdaagse groepsreizen
In samenwerking met onze partners organiseren wij voor
u de gewenste groepsreis naar het buitenland. Uiteraard
heeft het reizen per touringcar voor ons de voorkeur - dat
zult u begrijpen - maar uiteraard begrijpen wij het ook dat
het reizen per vliegtuig voor bepaalde bestemmingen uw
voorkeur heeft. Ook dat organiseren wij voor u tegen
gunstige voorwaarden. Neemt u geheel vrijblijvend eens
contact op voor de mogelijkheden!

HET WAGENPARK
Jaarlijks investeren wij in de kwaliteit en het comfort voor onze
klanten. Het wagenpark bestaat daarom uit meer dan 85
touringcars die bijzonder modern te noemen zijn.
Voorzieningen als airconditioning, DVD/radio, koelkast,
verstelbare stoelen met klaptafeltjes, toiletvoorziening (m.u.v.
minibussen) en meer zijn standaard aanwezig. Een greep uit de
voertuigtypes:

• Midibussen
We beschikken over diverse midibussen variërend van 16 tot
25 zitplaatsen, zeer geschikt voor kleinere gezelschappen.
Voorzien van koelkast en voldoende bagageruimte.

• Luxe touringcars
Mooie touringcars met comfortabele stoelen: dat is wat
voor u belangrijk is. Capaciteiten vanaf 36 zitplaatsen tot
66 zitplaatsen. Altijd de perfecte opstelling voor uw
gezelschap.

• Voor de mindervalide gast
Onze vloot beschikt over maar liefst 10 rolstoelbussen.
De rolstoellift zorgt ervoor dat de mindervalide gast op
een veilige en comfortabele manier in de touringcar
komt en mee kan reizen.

• Dubbeldekkers
De 10 grootste voertuigen in onze vloot: de
dubbeldekkers. Tot wel 90 zitplaatsen de goede
oplossing voor uw grote gezelschap, stoelopstelling met
zitafstand naar wens. Vaak voorzien van een aanhanger
voor extra bagage-capaciteit.

• First- en VIP class touringcars
Nét dat beetje meer luxe: kies voor onze luxe First Class
touringcars met 2+1 opstelling met brede lederen
fauteuils, onze super luxe VIP-touringcar met lederen
rondzit óf de spelersbus van PSV. Aan luxe zal het u niet
ontbreken!

WAT KUNNEN WE NOG MEER VOOR U BETEKENEN?
Volledige organisatie van uw dagtocht of
meerdaagse reis
In overleg met u organiseren wij voor uw uitstapje nog veel
meer dan enkel de busreis:
- Hotelovernachtingen
- Entreekaarten van pretpark of musical
- Lunches of diners
- Stadsgidsen
U kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het voor u
organiseren. Neemt u eens contact op voor de mogelijkheden!

Vliegtickets en vliegreizen
Onze IATA-aangesloten partners zorgen voor uw vliegtickets
en vliegreis op maat. Buiten de tickets op zich, stellen wij
graag uw reis volledig op maat samen. Onze reisadviseurs
maken graag een afspraak!

Taxivervoer en volledige coördinatie
Wij verzorgen uw evenement samen met u tot in de puntjes.
Uw gasten komen met verschillende vluchten aan op
verschillende luchthavens? Geen probleem, wij stellen het
complete vervoersplan voor u samen, van het moment dat
uw eerste relatie aankomt totdat uw laatste relatie vertrekt
naar huis. Geen opdracht is ons te gek!

Ontzorgen via ons klantenportaal
Ons belangrijkste streven is onze klanten “ontzorgen”. Een
populair woord dat wil zeggen dat we het u zo gemakkelijk
mogelijk willen maken. Daarvoor dient onder andere ons
klantenportaal. Hierin kunt u uw aanvragen online indienen,
maar ook gemaakte reizen in het verleden, facturen en andere
zaken administreren. Graag demonstreren wij u de mogelijkheden!

REFERENTIES

Weert - 0495-456600 - Kelvinstraat 1, Weert (Hoofkantoor)
Eindhoven - 040-244 44 93 - De Run 4232, Veldhoven (bezoekadres)
Tilburg - 013-5444 888 - Tilburg (geen bezoekadres)
www.kuperstouringcars.nl - info@kupers.nu

