
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet Last Minutes; de beste reisdeals heten First Minutes. 
 
Daar waar in het verleden ‘last minutes’ garant stonden voor de laagste prijs voor hun vakantie, vinden 
de koopjesjagers vandaag massaal de weg naar ‘first minutes’. Door extra vroeg te boeken, genieten 
de reizigers gegarandeerd van de allerlaagste prijs claimt Connections.  
 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht, lokken verschillende reisbureaus hun klanten met ‘last 
minute’ aanbiedingen.  Op hetzelfde moment verrast Connections vriend en vijand door dit weekend 

uit te pakken met een ‘First Minutes’ vroegboekactie. Het reisbedrijf biedt nu reeds citytrips aan naar 

New York voor alle vakantieperiodes van volgend schooljaar. Connections stelt dat vroegboeken 
voordeliger is dan laat boeken en speelt zo in op de nieuwe trend. Belgen boeken hun vakantie steeds 
vroeger. 
 
Frank Bosteels, woordvoerder Connections: “Het is duidelijk dat de consument zijn reis steeds vroeger 
plant. We merken nu bijvoorbeeld dat mensen hun reis tijdens de krokus- en Paasvakantie reeds 
boeken nog voor ze op zomervakantie vertrokken zijn. Wij passen ons aan en brengen daarom onze 
aanbiedingen ieder jaar vroeger uit. De periode van de vroegboekacties verschoof in de voorbije jaren 
van januari-maart naar november-januari” 
 
Van last-minutes naar supergoedkope first minutes. 
Vroeg boeken loont, dat weet de Belgische consument ondertussen. Vroegboekacties bieden betere 
condities dan last-minutes. Nadat Connections ongeveer 25 jaar geleden de Belgische klanten verraste 
met een, in die tijd, nooit-geziene Book & Pay vroegboekactie, pakt Connections nu uit met First 
Minutes naar New York. Vroeger boeken dan first minutes is onmogelijk. First Minute is het moment 
waarop de vliegtuigtickets op de markt komen en dan ook het laagst geprijsd zijn. 
 
Onderstaande voorbeelden spreken voor zich. 
Bij Connections boek je supervoordelig First Minute. Deze actie loopt van donderdag 25 mei tot en 

met maandag 29 mei. Aan de hand van De prijzen hieronder zijn inclusief rechtstreekse vluchten naar 
New York, verblijf in een 3- of 4-sterrenhotel en leuke excursies.  

Herfstvakantie: 7d. vanaf 879€ 

Kerstvakantie: 7d. vanaf 649€ 

Lesvrije week: 6d. vanaf 599€ 

Krokusvakantie 2018: 7d. vanaf 739€ 

Paasvakantie 2018: 7d. vanaf 749€ 
Ondek de unieke First Minute aanbiedingen naar New York op www.connections.be  

 

http://www.connections.be/

