touringcars

Koninklijke Beuk is een personenvervoer- en reisorganisatie met
allure. Vanuit Noordwijk, Hilversum en Amsterdam organiseert
Beuk wereldwijd personenvervoer en geheel verzorgde, op maat
gemaakte, incentives, groeps- en zakenreizen. Het familiebedrijf
groeide in ruim honderd jaar uit tot een herkenbaar merk in
alle segmenten die met reizen te maken hebben. Passie,
betrokkenheid en motivatie van de mensen staan aan de basis van
een kwaliteitsproduct. Koninklijke Beuk heeft twee kernactiviteiten:
Beuk Touringcars en Beuk Travel.
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touringcars
Hart van de organisatie
De touringcars van Beuk vormen een
vertrouwd beeld op het internationale
wegennet. Beuk Touringcars is het bekendste
onderdeel van Koninklijke Beuk. Vervoerde
Leen Beuk in 1906 mensen nog met paard en
wagen, inmiddels telt het wagenpark tachtig
luxe touringcars. Deze zijn multifunctioneel
inzetbaar voor bedrijfs- en crewvervoer,
dagtochten, internationale pendeldiensten,
schoolreizen, vakantiereizen en landelijke
evenementen. Beuk Touringcars werkt voor
zeer uiteenlopende doelgroepen, van het
Koninklijk Huis en overheid tot bedrijfsleven
en particulieren.

SPECIALIST IN PERSONENVERVOER
Beuk Touringcars • noordwijk • hilversum • amsterdam
Van comfortabel tot chique
Beuk heeft een jong, divers en uitstekend onderhouden wagenpark. De
in wit-blauw uitgevoerde touringcars hebben comfortabele fauteuils
met veel beenruimte. Met een verscheidenheid van faciliteiten aan
boord komt Beuk Touringcars de moderne reiziger tegemoet. De
chique donkerblauwe business class touringcars gaan dankzij de dertig
extra brede fauteuils qua comfort en privacy een stap verder. Voor
gezelschappen die nog meer luxe wensen, zijn er de VIP touringcars,
ieder met een eigen identiteit, indeling en uitstraling. Door de royale
lounge, de vergadertafels en de aanwezigheid van high-tech AV apparatuur
zijn deze touringcars bijzonder geschikt voor zakelijke besprekingen en
bedrijfspresentaties. Beuk is marktleider in VIP vervoer; de keuze is aan u.

wel beter niet duurder

Ambassadeurs achter het stuur
De chauffeurs van Beuk zijn uw ambassadeurs aan boord. Ze worden
dan ook nauwkeurig geselecteerd, onder andere op vakmanschap,
representativiteit en sociale vaardigheden. Ze spreken meerdere talen
en kunnen bogen op jarenlange rijervaring. Door interne trainingen op
het gebied van veiligheid, rijvaardigheid, reisleider- en gastheerschap
zorgt Beuk voor een gegarandeerd hoog kennis- en serviceniveau van
de chauffeurs.

La Victoire

Niets is onmogelijk
Stelt u zich eens voor; aan boord van de touringcar serveert een
hostess u verse koffie en luxe sandwiches, terwijl een professionele
gids u vertelt welke bezienswaardigheden er onderweg te zien zijn. Of u
organiseert een omvangrijk evenement waarbij onze projectcoördinator
het logistieke vervoersplan volledig voor u ontwikkelt en uitvoert. Er kan
duidelijk meer dan u denkt. Zelfs een touringcar in uw eigen huisstijl
behoort tot de mogelijkheden. De medewerkers van Beuk staan voor
u klaar. Zij zorgen samen met u voor een flexibele en passende invulling
van iedere denkbare vervoerswens.
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INCENTIVES, GROEPS- EN ZAKENREIZEN
Beuk Travel • noordwijk
Avontuurlijke arrangementen wereldwijd
Overnachten in een ijshotel in Lapland? Een kameelsafari door de
Sahara of toch liever wijn proeven in Zuid Amerika? Beuk Travel
Noordwijk organiseert originele incentives, groeps- en zakenreizen.
De wereld is daarbij ons speelveld: u kunt zowel bij ons terecht voor
een geheel verzorgde conferentie waarbij u kunt vergaderen onder de
palmbomen, als voor een sportieve groepsreis in de winterse bergen.
Gegarandeerd een belevenis
Onze klantenkring is breed; zowel het bedrijfsleven, de overheid als ook
non-profit organisaties maken gebruik van onze diensten. Beuk Travel
biedt dan ook een waaier aan mogelijkheden, van korte dagprogramma's
tot meerdaagse reizen op maat. Daarnaast helpt het gespecialiseerde
team van de afdeling groepsreizen u graag verder wanneer u een vliegtuig
wilt charteren of een bijzondere locatie voor uw congres of incentive
zoekt. Uw reis wordt in onze handen gegarandeerd een belevenis.

Geen wens te gek
Of u nu op zoek bent naar een motivatiearrangement voor uw personeel of die ene
incentive die uw klanten over de streep zal
trekken, voor Beuk Travel is geen enkele
wens te gek. Een reis plannen we niet
zomaar, we gaan eerst heel goed na wat uw
wensen en doelen zijn. Onze medewerkers
zorgen ervoor dat programmaonderdelen
optimaal op elkaar worden afgestemd. Als
expert in vlieg-, boot-, trein- en touringcarreizen, ontwikkelt Koninklijke Beuk een reis
die past bij de identiteit van uw bedrijf.

Breed netwerk
De reiswereld kent uiteenlopende
tarieven. Per bestemming en luchtvaartmaatschappij kunnen de vluchtmogelijkheden en prijzen behoorlijk
verschillen. Als IATA-agent zorgen wij
voor het reisvoorstel dat qua budget
het beste bij u past. Dankzij onze
ervaring en ons brede netwerk van
partners kunnen we uw reis snel
en efficiënt organiseren. Via het
wereldwijde Amadeus-reserveringssysteem zijn hotel, vlucht en huurauto
direct geregeld.
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EEN VORSTELIJK ONTHAAL IN NEDERLAND
Beuk Travel • amsterdam
your creative DMC

Kwaliteit en service
Koninklijke Beuk bewijst dat kwalitatief hoge
arrangementen niet duur hoeven te zijn.
Dankzij de scherpe prijzen, klantvriendelijkheid en service heeft Beuk Travel Amsterdam
een loyaal klantenbestand opgebouwd.
Beuk is gespecialiseerd in exclusieve en
creatieve arrangementen. Ons professionele
en enthousiaste team organiseert graag uw
volgende zakelijke bijeenkomst.

Het beste van Nederland
U krijgt buitenlandse gasten, maar u weet niet hoe u hen het beste van
Nederland kunt laten zien? Beuk Travel Amsterdam neemt u graag de
zorg uit handen. Als Destination Management Company (DMC)
hebben we jarenlange ervaring met het ontwikkelen van interessante
reizen en incentives. Of het nu om limousinevervoer, passende
vergaderlocaties of verrassende stadstours gaat: Beuk Travel heeft het
al eens georganiseerd. Onze medewerkers weten hoe ze klassiekers als
een bezoek aan de Zaanse Schans moeten inpassen in een uitdagend
programma. De inzet van gespecialiseerde, meertalige gidsen maken
een arrangement af.
Ideale partner
Beuk Travel is uw ideale partner in het plannen van reizen door
Nederland. Dankzij onze centrale ligging, middenin het bruisende
centrum van Amsterdam, bevinden we ons in de nabijheid van veel
belangrijke leveranciers. Beuk onderhoudt goede relaties met
gerenommeerde bedrijven in de toeristenbranche, zowel in binnen- als
buitenland. Hierdoor krijgt u toegang tot de beste deals.

Arrangement op maat
Heeft u zelf ideeën over het arrangement dat u uw gasten wilt aanbieden,
dan werken wij die graag verder voor u uit. Weet u nog niet in welke
richting u het moet zoeken, geen probleem. Ons team bestaat uit
ervaren planners die goed op de hoogte zijn van de laaste trends op
het gebied van kunst, cultuur en teamactiviteiten.Wij laten ons bij het
ontwikkelen van een arrangement niet beperken tot Nederland, maar
kijken ook over de grens naar interessante bestemmingen.

touringcars
van berckelweg 32
postbus 150
2200 ad noordwijk
t 071 365 65 65
f 071 365 65 66
info@beuktouringcars.nl

touringcars
nieuwe havenweg 73
postbus 584
1200 an hilversum
t 035 621 03 45
f 035 621 03 47
info@beuktouringcars.nl

touringcars
singel 259
1012 wg amsterdam
t 020 662 62 77
f 020 470 37 77
info@beuktouringcars.nl
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van berckelweg 32
postbus 150
2200 ad noordwijk
t 071 365 65 45
f 071 365 65 46
info@beuktravel.nl

travel
your creative DMC

singel 259
1012 wg amsterdam
t 020 662 63 22
f 020 470 37 77
holland@beuktravel.nl

Kwaliteitsgarantie: Keurmerk Touringcarbedrijf, ISO 9001, IATA, ANVR.
Aangesloten bij: SGR, SITE, ETOA, MPI, CLC.

www.beuk.eu

Het zijn de vriendelijke mensen bij Beuk die begrijpen hoe u wilt reizen!
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zonder omweg de beste

