
 

 

 

Op stap met TomTom Road Trips tijdens 
de herfstvakantie  

  

Het gaat niet om de bestemming, het gaat om je reis ernaartoe! 

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Het perfecte moment om weer even 

bij te komen van de nazomerse drukte op het werk. Ga je tijdens de 

herfstvakantie gezellig op pad in binnen- of buitenland met je kids of alleen met je 

partner, maar zoek je nog leuke plekken om ze te laten zien? Dan is TomTom 

Road Trips dé oplossing! 

Met TomTom Road Trips heb je de mogelijkheid om zelf je route te plannen naar 

je bestemming. Door middel van ongeveer 100 zorgvuldig uitgekozen routes 

wereldwijd, kun je je wanderlust de vrije loop laten. Je kinderen adembenemende 

panoramapunten laten zien? Kies dan de mooiste bergweggetjes uit. Wil je ze 

juist nog wat leren? Kies dan voor historische wegen. Uitwaaien op de mooiste 

stranden? Kies dan voor de mooiste strandwegen en je TomTom leidt je erlangs. 

Zijn je kids moe geworden van alle indrukken tijdens de trip? TomTom heeft sinds 
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kort een samenwerking met TripAdvisor, dus Road Trips geeft ook de beste eet- 

en verblijfsgelegenheden aan. 

Geïnteresseerd? Het gebruiken van Road Trips gaat heel eenvoudig via 

TomTom’s online routeplanner; MyDrive. Hiermee kun je eenvoudig stops 

toevoegen of de route in je routeplanner ‘slepen’ om een specifieke weg in te 

voegen die je wil rijden. Dit kan vooraf op je navigatiesysteem, of on the fly met je 

smartphone. Waar je je route ook instelt of aanpast, je roadtrip wordt 

gegarandeerd een succes! 

  

Over MyDrive 

De TomTom MyDrive-app is te downloaden in de App Store en de Google Play 

Store. 

De lijst van producten en categorieën die compatibel zijn met MyDrive zijn hier te 

vinden: 

http://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/19639 
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