
	

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, vandaar dat we deze FAQ 
opgesteld hebben 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, 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 uw 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. We werken bovendien met 
leeftijdscategorieën zodat je reisgezellen nooit veel jonger of veel ouder zullen zijn. 

We streven ook naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. Dit 
zijn de beste omstandigheden om onze doelstellingen te verwezenlijken: Fun, Relax & 
Discover. 

Daarom kiezen we ook bewust voor intiemere, kleine groepen. Voldoende mensen 
voor een leuke klik, maar geen anonieme groepen waarin je na een week nog niet 
iedereen kent. 

 

 



	

 

3. Waarom de man-vrouw verhouding? 

Onderzoek en de praktijk hebben geleerd dat een goede man-vrouw verhouding de 
groepsbeleving ten goede komt. Maximum kunnen er zich 5 vrouwen en 5 mannen 
inschrijven. Een kleine afwijking van de 50/50 verhouding is natuurlijk wel mogelijk. 

 

4. Waarom geen grotere groepen? 

We willen tijdens onze reis een bepaalde sfeer en beleving creëeren die gewoonweg 
niet mogelijk is of erg moeilijk zou zijn met grotere groepen. Ook heeft de praktijk ons 
geleerd dat groepen van om en bij de 10 mensen groot genoeg zijn voor een 
gevarieerde groepsbeleving en klein genoeg om echte vriendschapsbanden te 
smeden. 

 

5. Kan ik een kamer voor single gebruik krijgen? 

Neen, kamers worden telkens met 1 reisgezel gedeeld. Een Single groepsreis 
organiseren en betaalbaar houden kent logistiek zijn beperkingen. Uit onderzoek en uit 
de praktijk is bovendien gebleken dat het delen van kamers op dergelijke reizen een 
leuke manier is om makkelijk contacten te leggen en een aangename dynamiek te 
creëren. Voor de indeling van de kamers proberen we steeds mensen met hetzelfde 
profiel, geslacht & leeftijd samen te leggen om de kansen op een goede klik te 
vergroten. Uiteraard betreft het steeds twin kamers en krijgt ieder zijn eigen bed. 

Daarnaast trekt deze formule sneller een open-minded publiek aan. Mensen die echt 
actief willen bijdragen aan een warme groepssfeer. Bij het switchen van 
accommodatie wordt in principe de kamerindeling veranderd, al is dit niet 
noodzakelijk indien iedereen erg tevreden is met zijn/haar kamergenoot. Dit bekijken 
we ter plaatse. 

 

6. 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. 

 

 



	

 

7. Ik val buiten de leeftijdscategorie maar wil me toch inschrijven 

Dat bekijken we individueel. Is het verschil miniem en in lijn met de leeftijden van de 
personen die reeds geboekt hebben, dan verwelkomen we je graag. Is het verschil met 
de vooropgestelde leeftijden te groot, dan moeten we je helaas teleurstellen. Houdt 
echter zeker onze nieuwsbrieven en website in het oog want wie weet kunnen we je 
volgend jaar wel verwelkomen op één van onze reizen. 

 

8. 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 

- 2 enthousiaste begeleiders 

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. 

 


