
 

FAQ SingleTrips 
 
Uit ervaring weten we dat velen interesse hebben in single reizen en graag nieuwe 
mensen leren kennen op reis. 
Geïnteresseerden hebben echter vaak vragen rond dit thema, daarom hebben we deze FAQ 
opgesteld om alle twijfels weg te nemen! 
 
 

1. Is dit een nieuwe vorm van dating? 
 
Absoluut niet! SingleTrips groepsreizen zijn er voor iedereen die graag zijn 
vriendenkring uitbouwt tijdens een reis waarin de elementen Fun, Relax & Discover 
centraal staan. 
Iedereen is welkom; ongeacht geaardheid, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke 
staat of afkomst. Belangrijk zijn een open mindset, jezelf sociaal opstellen, andere meningen 
respecteren en actief bijdragen aan een aangename groepssfeer. 
Er is dus zeker geen focus op romantiek of matchmaking, het is louter onze 
doelstelling om vriendschappen en een onvergetelijke vakantiebeleving te faciliteren. 
Natuurlijk valt het nooit uit te sluiten dat het tijdens je vakantie plots met iemand extra 
goed ‘klikt’, maar dit hangt totaal van jezelf af. 
 
 

2. Wie zijn mijn reisgenoten? 
 
Dit weet je nooit op voorhand en dat draagt net bij aan de beleving van jouw reis. Uit 
ervaring kunnen we zeggen dat dit steeds zorgt voor een gezellige, spannende 
groepsdynamiek. 
Natuurlijk is het zo dat mensen die meegaan met onze reizen, sowieso eenzelfde 
passie voor reizen delen, expliciet kiezen voor het sociale aspect en beschikken over 
een breed interesseveld en een open mindset. In onze reizen zitten steeds culturele, 
gastronomische, avontuurlijke en ontspannende elementen. Dat is onze Fun, Relax & 
Discover. 
We kiezen ook bewust voor intiemere, kleine groepen. Geen anonieme groepen waarin je na 
een week nog niet iedereen kent. 
 
 

3. Waarom geen grotere groepen? 
 
We willen tijdens onze reis een bepaalde sfeer en beleving creëren die gewoonweg 
niet mogelijk is of erg moeilijk zou zijn met grotere groepen. Ook heeft de praktijk ons 
geleerd dat groepen tot maximaal 10 mensen groot genoeg zijn om een 
gevarieerde groepsbeleving en klein genoeg om echte vriendschapsbanden te 
smeden. 
 
 
 



 

 
4. Ik wil mij graag inschrijven met een vriend of vriendin (geen partners), kan dit? 

 
Dit kan uiteraard. Belangrijk om te weten is dat de meeste mensen zich specifiek voor 
deze reis inschrijven om nieuwe mensen te leren kennen binnen het kader van een 
leuke reis. Hebben jij en je vriend/vriendin dezelfde instelling? Dan zijn jullie zeker 
welkom! 
Dat koppels niet worden toegelaten tot deze reis spreekt voor zich. 
 
 

5. Kan ik een kamer met iemand delen? 
 
Omdat we resoluut kiezen voor comfortabele accommodaties bieden we standaard 
eenpersoonskamers aan. Schrijf je jou met een single vriend of vriendin in en slapen jullie 
graag op dezelfde kamer? Dan kan dit en krijg je zelf een korting! Gelieve dit duidelijk te 
vermelden bij de boeking. 
 
 

6. Wat zijn de bijkomende kosten? 
 
Onze programma’s zijn erg veelomvattend. Bij ons geen verborgen kosten! Hierbij een 
overzicht van wat je mag verwachten: 
Inclusief: 
- Verblijf in luxe accommodaties 
- Alle vervoer op bestemming in kader van activiteiten en excursies 
- Luchthaventransfer (indien je kiest voor een van onze voorgestelde vluchten) 
- 7x rijkelijk ontbijt (steeds in groepsverband) 
- 7x diner in steeds een unieke setting (steeds in groepsverband) 
- Excursies, entreegelden en activiteiten zoals beschreven in het programma 
- Sfeer en gezelligheid 
- Enthousiaste begeleiding 
Exclusief: 
- Lunches (in Kreta heb je al verschillende vullende lunches voor minder dan €5) 
- Extra dranken 
- Persoonlijke uitgaven 
- Vlucht (wij bieden wel de mogelijkheid om via ons te boeken) 
Heb je toch nog andere vragen? 
Twijfel niet om ons te contacteren op info@singletrips.be of bel ons op +32 476 36 66 09. 

 

 


