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PERSBERICHT
REIZEN NAAR DE VS IN DE LIFT MET
DANK AAN DALENDE DOLLAR

De Amerikaanse dollar noteert momenteel op het laagste peil sinds december 2014. De wispelturigheid
van president Trump - de voornaamste oorzaak van deze bodemkoers - doet de reisaanbieders in Europa
in hun handen wrijven. Zij zijn immers gebaat bij deze lage dollar en de reiziger die profiteert mee.

Meer koopkracht door lage dollar
De Belgische reisorganisatie Connections - marktleider voor reizen naar de Verenigde Staten - stelde de
voorbije dagen alvast een toenemende belangstelling vast. “Wanneer de dollar daalt worden heel wat reizen
goedkoper en dat merken we onmiddellijk in het aantal boekingen”, geeft Frank Bosteels, woordvoerder van
Connections aan. “Heel wat elementen die bij een reis komen kijken worden immers in dollars aangeboden.
Je mag daarbij denken aan de brandstof van het vliegtuig, maar ook hotelovernachtingen en excursies. Maar
daar stopt het niet, ook ter plekke gebeuren heel wat uitgaven in dollars en krijg je nu meer waarde voor
hetzelfde geld. Boek je bijvoorbeeld nu een reis naar het Westen van de States, dan bespaar je door de
gunstige wisselkoers zowel op de brandstof, de maaltijden als op de inkomgelden. Reken maar dat je een
stuk meer kan shoppen.”

“ Reisuitgaven dalen tot 15% ”
De reisorganisatie berekende dat wie dit jaar tijdens de paasvakantie een tripje naar Florida of New York
plant, zijn uitgaven ter plaatse met 15% ziet dalen tegenover een jaar geleden. “Dit is op basis van de huidige
koers en het kan alleen nog beter worden” voorspelt Bosteels.
Naast de Verenigde Staten zijn ook heel wat andere bestemmingen omwille van voordelige wisselkoers erg
in trek bij de Belgische vakantiegangers. Dit is het geval voor landen als Canada en Zuid-Afrika.
Nog tot 9 februari loopt bij Connections de Book & Pay vroegboekactie. Daarbij genieten de reizigers
interessante vliegprijzen en extra kortingen op hun volgende vakantie.
Voor de Redactie - Meer weten?
Wenst u meer te weten over de trends die zich aftekenen, de nieuwe bestemmingen van Connections of
de plannen voor dit jaar? Aarzel niet om onze woordvoerder Frank Bosteels te contacteren op het nummer
+32496129371 of via frank.bosteels@connections.be. Hij vertelt er u graag alles over. Voor beeldmateriaal
kan u ook steeds een mailtje sturen, zodat we u dit kunnen bezorgen.

Connections is een 100% Belgische reisorganisatie en één van de grootste spelers in België. Connections is gespecialiseerd in
de voordeligste luchtvaarttickets wereldwijd en in reizen voor wie op een vrije, avontuurlijke manier de wereld wil ontdekken en
daarbij zoveel mogelijk nieuwe ervaringen wenst op te doen. Connections heeft meer dan 30 jaar ervaring in de reisindustrie en
beschikt over een netwerk van 32 travel shops waaronder eentje op Brussels Airport, een Customer Service Center, een B2- unit,
een groepsdepartement en een e-commerce unit.

