
5 ***** kwaliteit
Wilt u op chique met uw relaties naar een restaurant, concert of evenement? Zoekt 

u exclusief vervoer voor uw directie en haar VIP gasten? L’Etoile biedt plaats aan 15 

personen. De brede fauteuils in ‘vis-a-vis’ opstelling met tafeltjes ertussen nodigen uit 

voor een lange en ontspannen reis. Met l’Etoile bent u verzekerd van een 5 sterren 

kwaliteit. Laat het vervoer een mooi element in het programma zijn, waar nog lang over 

nagepraat wordt.

Ambassadeurs achter het stuur
Beuk chauffeurs zijn ambassadeurs aan boord. Zij worden nauwkeurig geselecteerd 

op vakmanschap, representatieve en sociale vaardigheden. Zij spreken meerdere talen 

en kunnen bogen op jarenlange rijervaring. Door trainingen op het gebied van veilig-

heid, rijvaardigheid, reisleider en gastheerschap zorgen zij voor een hoog kennis- en 

serviceniveau. En uiteraard een hoge mate van betrouwbaarheid en discretie zodat u 

juist in deze kleine VIP touringcar zonder zorgen een goed gesprek kunt voeren. 

L’Etoile

Reizen op

5 sterren 

niveau

Dat verdient een ster! Met 

een klein gezelschap intiem 

en comfortabel reizen op 5 

sterren niveau, doet u met 

onze VIP touringcar l’Etoile.



On board catering
De compacte boordkeuken maakt het mogelijk om te 

genieten van verse koffie, thee, frisdrank of iets sterkers.

Op bestelling kan onze cateraar dagvers ontbijt, lunch, 

zoete lekkernij of hartige hapjes verzorgen.

Facts
• 15 gasten

• business class fauteuils

• 3 tafeltjes

• airconditioning, klimaatbeheersing

• radio, cd- en dvd speler

• 1 monitor

Service op bestelling
• catering warm-koud

• koffie, thee

• (alcoholische) dranken

Milieubewuste keuze
L’Etoile voldoet als moderne touringcar aan alle gestelde 

milieunormen en loopt met z’n Euro4 motor zelfs nog voor 

op de Europese norm voor 2010. Door z’n beperkte uitstoot 

van CO2 en broeikasgassen een milieubewuste keuze.

Maten 
l. 8.00 m   

b. 2.00 m   

h. 2.80 m

L’Etoile

van berckelweg 32

2203 lb noordwijk

info@beuktouringcars.nl

t 071 365 65 65

info@beuktravel.nl

t 071 365 65 45

www.beuk.eu


