• Plaats voor 28 VIP-gasten
• Zachtlederen interieur
• Riante rondzit
• Aparte garderoberuimte
• Vijf flatscreens
• Televisie- en internetfaciliteiten
• Stijlvolle pantry met magnetron
• Luxe espressomachine (versgemalen bonen)
• Uitgebreid drankassortiment
• Hostess-mogelijkheden

REISCOMFORT
OP VIJF STERREN NIVEAU!
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Mag uw vervoer een exclusief tintje hebben?
•
•
•
•
•
•

Riante rondzit
Zachtlederen interieur
Vijf flatscreens
Aparte garderoberuimte
Plaats voor 28 VIP-gasten
Internetfaciliteiten

• Stijlvolle pantry met magnetron
en luxe espressomachine
• Uitgebreid drankassortiment
• Hostess-mogelijkheden
• Zonwerend glas
• Verlaagde instap

Ervaar de zeer luxueuze manier van reizen met de gracieuze VIP

ning, draadloze internetverbinding, flatscreens om televisiekanalen,

Class touringcar van J.L. de Jong. Onze uitstekende chauffeur annex

dvd’s of presentaties te bekijken…

perfecte gastheer lijkt de extra lange, goudkleurige bus haast over de

Dit alles met verschillende soorten koffie van versgemalen bonen of

wegen te laten zweven. Dankzij de bekende TV-styliste Marijke

een ander drankje. Het assortiment is uitgebreid, heerlijk koel, met

Schipper straalt het interieur van de VIP Class touringcar een sfeer

tinkelende ijsklontjes en een schijfje citroen. Catering, eventueel ver-

uit van ongekende luxe.

zorgd door een professionele hostess, behoort absoluut tot de

Al bij het instappen ervaart u de ruimte en het comfort. Uw jas kunt

mogelijkheden want de prachtige keuken in de bus is van alle

u ophangen in de garderoberuimte. Vervolgens neemt u plaats in een

gemakken voorzien. De VIP Class touringcar is uitermate geschikt

zachtlederen fauteuil of op de riante rondzit. Overal is voldoende

om luister bij te zetten aan uw evenement, bedrijfspresentatie of per-

beenruimte en voor praktische zaken zijn alle voorzieningen

soneelsbijeenkomst, maar ook als stijlvol vervoermiddel voor uw bij-

beschikbaar: stroomaansluitingen, instelbare verlichting, airconditio-

zondere familiegebeurtenissen.

