Hoe reis je?
Op verkenning!
1. Ben je zelf al eens op reis geweest?
Ja

Nee

2. Hoe heb jij of je ouders deze reis geboekt?

De gepaste partner
We zitten in een digitaal tijdperk. De tijd waar iedereen een
reisbureau nodig had om een reis te boeken is al lang voorbij.
Tegenwoordig boekt iedereen zijn reis online, slechts de
minderheid boekt nog via een reisbureau.

1. Vul onderstaand schema in, je mag gebruik maken van het
internet. (tip: Test-aankoop)
Reisbureau
Voordelen
Nadelen
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Het milieu
Hoe ga je op reis? Met het vliegtuig, met de auto of kies je voor
de hogesnelheidstrein? Dat laatste is in ieder geval het milieu
vriendelijkst. Op een lange afstand stoot een auto met twee
personen en een caravan bijna drie keer zoveel broeikasgassen
uit als het vliegtuig.

1. Plaats de volgende vervoermiddelen op de juiste plaats in de
pijl van de vervuilingsgraad.
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2. Ga jij milieubewust op vakantie?
Ja

Nee

Verklaar:

Verwerking!
1. Ga per twee op zoek naar vijf tips om een reis veilig te boeken
op het internet.

2. Zoek het aantal reizigers die dit jaar via
Brussels Airport gevlogen hebben.
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3. Lees onderstaand artikel en bekijk het fragment door op de
afbeelding te klikken.
De komst van Ryanair naar Brussels Airport boezemt Brussels
Airlines geen angst in. "Ryanair is al twaalf jaar onze concurrent.
Voor het eerst zal dat gebeuren op een 'level playing field'", zegt
woordvoerder Geert Sciot. "Wij gaan het verschil maken in onze
service."
"Ryanair komt nu op een luchthaven terecht waar ze niet
bevoordeeld wordt. In Zaventem moet ze 26 euro
luchthaventaks betalen in plaats van de 3 euro in Charleroi", zegt
Sciot.
Bovendien maakte de aankondiging van Ryanair een nieuwe
dynamiek los bij Brussels Airlines. "In de markt van de
prijsgevoelige passagiers zullen we met elkaar in concurrentie
treden. Maar onze troef is dat wij een all-in service kunnen
bieden aan de klant, in tegenstelling tot Ryanair", zegt Sciot. "We
werken trouwens samen met de Belgische reiswereld. Alle
citytrips die worden geboekt bij de touroperators blijven bij
ons."
Daarom panikeert Sciot niet. "Een nieuwe maatschappij betekent
niet noodzakelijk een stofzuiger. Ook in Zaventem kregen we al
te maken met concurrentie van EasyJet en daar houden we ook
goed stand", besluit Sciot.
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3.1 Wat voor vliegtuigmaatschappij is Ryanair?

3.2 Wat bedoelt Sciot met “Een nieuwe maatschappij betekent
niet noodzakelijk een stofzuiger”.

3.3 Gaat dit invloed hebben op de reizigers op Brussels Airport?
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