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Paasvakantie: Gratis uitje met de familie!

Hoe? Met GuestToGuest. Het eerste social  network voor huisuitwisselingen. Ons doel  is om de
leden die het meest «op elkaar lijken» met elkaar in contact te brengen.

De huisuitwisseling is een nieuwe manier om te besparen op je vakantie. Je bespaart niet alleen
op het verblijf, ook het restaurant is geen probleem meer: door in huis te koken bespaar je op het
budget om te eten. Bovendien, meer dan 15% van onze leden leent zijn auto uit! Dus, in deze
crisistijden is een huisuitwisseling dé manier om zonder zorgen op vakantie te gaan.

Op GuestToGuest  zijn leden in groepen ingeschreven die gebaseerd zijn op gedeelde interesses.
Bijvoorbeeld, je huis ruilen met een familie met kinderen van dezelfde leeftijd als jouw kinderen
maakt de vakantie makkelijker omdat alles wat je nodig hebt al aanwezig is: commode, speelgoed,
luiers, kinderzitje, etc... 

Bovendien,  dankzij  het  systeem  van  GuestPoints  zijn  uitwisselingen  niet  meer  uitsluitend
wederzijds. Het idee is simpel: iedere keer dat je iemand thuis ontvangt, verdien je GuestPoints.
Vanaf dat moment het je een GuestPoint-tegoed ter beschikking, die je kunt opmaken waar en
wanneer je wilt. 

Dus, waarom niet een paar dagen weg in de Paasvakantie?
Hier zijn een paar voorbeelden van huizen waar kinderen mee naartoe kunnen:

In het hart van Normandië
4 slaapplaatsen

84 GuestPoints/nacht

Appartement in het centrum
van Parijs

6 slaapplaatsen
64 GuestPoints/nacht

Huis in Marrakech
14 slaapplaatsen

192 GuestPoints/nacht

Huis in Barcelona
10 slaapplaatsen

280 GuestPoints/nacht

Over GuestToGuest
GuestToGuest  is  een  social  network  wiens  leden  hun  huizen  en
appartementen uitwisselen voor vakantie.  Opgezet  in  2011, de site
telt meer dan 20 000 huizen in meer dan 146 landen in eind oktober
2013.  De  ambitie:  iedereen  de  mogelijkheid  bieden  om  een
droomvakantie  te  beleven  door  zijn  huis  op  een  simpele  en
gelijkwaardige manier uit te wisselen. 
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