Wij organiseren voor groepen een op!
maat gemaakte mix van vrijwilligerswerk
en toeristische uitstapjes in Ghana
http://www.samenwerkvakanties.nl

!

Werkwijze

VERTREKHAL - reiswens formuleren en reisprogramma aanvragen.
In de vertrekhal is het mogelijk om informatie aan te vragen over jullie ideale samenwerkvakantie.
Dit doe je door op 'Stel jullie reis samen' bovenaan de pagina te klikken om vervolgens o.a. door te
geven aan wat voor soort projecten jullie willen werken en welke toeristische uitstapjes jullie
zouden willen maken. Zo kun je meteen een geheel vrijblijvend reisprogramma aanvragen.
INCHECKBALIE - deelnemers inchecken en offerte aanvragen
Na het aanvragen van het vrijblijvende reisprogramma gaan wij met jullie wensen aan de slag. We
stellen een voorlopig reisprogramma (dagindeling voor het opgegeven aantal dagen en voor het
aantal verwachte deelnemers) op met de daarbij behorende geschatte kosten en plaatsen dit op
de website. Bij de incheckbalie op de website kunnen anderen uitgenodigd worden om deel te
nemen aan jouw reis. Zodra bekend is wie er mee gaat en de benodigde gegevens volledig zijn
ingevuld, kunnen de wensen van de deelnemers geïnventariseerd worden. Zodra jullie het als
groep eens zijn over hoe jullie de tijd in Ghana willen besteden, kan de offerte aangevraagd
worden.
LOUNGE - reisprogramma aanpassen en definitief boeken
In de lounge ontvangen jullie van ons de offerte met concrete bedragen. We gaan op pad voor het
opstellen van de offerte en vragen offertes op bij de bedrijven die bijvoorbeeld zorgen voor vervoer
of slaapplaatsen. We hebben daarom natuurlijk het liefst dat de offerte zoveel mogelijk blijft zoals
hij is, maar de offerte kan uiteraard gewijzigd worden totdat we het er beiden over eens zijn. Als
dat het geval is, kan er definitief geboekt worden.
BOARDING - de reis is definitief, wachten voor vertrek
Gefeliciteerd, jullie mogen boarden! Dat betekent dat het nu echt gaat gebeuren; jullie gaan op
samenwerkvakantie naar Ghana. Samen met de bevestiging van jullie boeking, sturen we een
handige praktische lijst met dingen die geregeld moeten worden voor vertrek (zoals vaccinaties en
het visum) en een inpaklijst.
GATE CLOSING - laatste 4 weken voor vertrek, regel de laatste dingetjes
Let op; gate closing! Nog maar een paar weken en dan vertrekken jullie naar Ghana. Is alles
geregeld? Is iedereen gevaccineerd en is het visum geregeld? Zo niet, het kan nog net als je snel
bent. Het moment van inpakken is nabij, gebruik de inpaklijst om te controleren of je helemaal
klaar bent voor het avontuur!
VERTROKKEN - vertrokken naar Ghana
Het moment waar je al lang naar hebt uitgekeken is gekomen. Je bent nu echt vertrokken naar
Ghana. Akwaaba, welkom in Ghana! Familie en vrienden zijn vaak erg benieuwd naar wat je
meemaakt op reis. We bieden je daarom via onze website de mogelijkheid om hun op de hoogte te
houden. Zij kunnen vervolgens reageren op de geplaatste berichten en foto's.
TERUG - weer terug in Nederland
De samenwerkvakantie is helaas weer voorbij en je bent weer terug in het koude Nederland. Je
zult vast je ervaringen gaan delen met familie en vrienden. Ook wij zijn erg benieuwd naar wat je
van de samenwerkvakantie vond en we vragen je dan ook om het online evaluatieformulier in te
vullen, zodat we daar van kunnen leren. Hopelijk heb je volop genoten en zien we je snel weer een
keertje terug in Ghana!
http://www.samenwerkvakanties.nl

