
Eerste Hulp Bij
je Huwelijksreis

7 Top Tips van dé Huwelijksreis Specialist



Hoera! Jullie zijn verloofd, van harte gefeliciteerd!

In de komende maanden zal er veel op jullie afkomen, want er moet gepland, 
gereserveerd en voorbereid worden. Waar ga je trouwen, in welke jurk, een taart 
of cup cakes, welke fotograaf gaat het vastleggen, welke band gaat er spelen, wie 
nodig je uit en ga je op huwelijksreis?

Bij het plannen van je bruiloft komt veel kijken, maar bij het regelen van je 
honeymoon ook. Hoe zorg je er voor dat na alle drukte van jullie grote dag, jullie 
huwelijksreis alles is wat je er van verwacht; ontspanning, romantiek en een 
vakantie waar jullie nog jaren met veel plezier aan terug zullen denken?

Net als bij het regelen van jullie bruiloft, moet je voor je huwelijksreis ook veel 
keuzes maken. Het enige waar je waarschijnlijk niet over na hoeft te denken is de 
datum.

Wij geven je in dit e-book onze top tips voor het plannen van je huwelijksreis, 
zodat je alles uit je wittebroodsweken kunt halen, zonder uitgeput weer terug te 
komen.

Veel plezier met het plannen van dé droomreis, jullie eerste reis als echtpaar.

Rebecca



Tip 1 – Plan de reis met je partner

Het lijkt een logisch punt, maar vaak wordt de vakantie, en dus ook de huwelijks-
reis, door de vrouw gepland en geboekt. Ga samen aan tafel zitten en bepaal jullie 
ideale huwelijksreis bestemming. Probeer het een combinatie te maken van jullie 
wensen. Dus niet een hele week op het strand als jullie dat niet allebei fijn vinden. 

Zorg dat jullie bepalen in welke periode jullie gaan. Direct na de bruiloft, dan valt 
er met de datum niet veel meer te schuiven, maar het voordeel is wel dat je ruim 
van te voren al weet wanneer je wilt reizen.

Wanneer jullie weten in welke periode jullie willen reizen en hoe lang, kun je gaan 
nadenken over waar je naar toe wilt. Maak een lijstje met criteria voor tijdens 
jullie vakantie; strand, cultuur, shoppen, culinair genieten, etc.  Aan de hand van 
je lijstje en je reisperiode kun je de perfecte locatie voor jullie honeymoon vinden. 
Houd wel rekening met het lokale klimaat. Je wilt natuurlijk niet in Azië zitten 
tijdens de Moesson.

Jullie huwelijksreis is voor jullie samen, dus maak het hele proces van plannen 
tot boeken en van reizen tot genieten ook van jullie samen.



Tip 2 – Bepaal je Budget

Bij het bepalen van je budget zijn er een aantal dingen waar je rekening mee wilt 
houden. De reis zelf moet niet dusdanig duur zijn dat je geen geld meer overhoudt 
om ter plaatse romantisch uit eten te gaan. Een huwelijksreis is niet de 
aangewezen reis om op de kleintjes te gaan letten, maar teveel betalen is ook 
zeker niet nodig!

Weet van te voren hoeveel geld je kunt uitgeven aan de reis in totaal. Bepaal dan 
aan de hand van je bestemming, hoe duur is het daar, welk deel van je totale 
budget je wilt uitgeven aan je reis en accommodatie, en hoeveel “spending 
money” je wilt hebben.

Om kosten te besparen op je reis is het handig om veel te vergelijken en op tijd te 
boeken. Hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper de tickets zijn. Ticketprijzen gaan 
doorgaans alleen maar omhoog. En als je vroeg bent, kun je vaak ook nog eens 
profiteren van vroegboekkortingen op accommodaties. Voor je huwelijksreis 
wil je zeker niet moeten kiezen uit het lastminute aanbod, grote kans dat jouw 
droomhoneymoon er dan niet meer tussen zit. 

Hoe goedkoper je reis, hoe meer spending money je hebt. Dat neemt echter niet 
weg dat tijdens je huwelijksreis een beetje extra luxe niet verkeerd is. Dus weet 
waar je op bespaart.



Tip 3 – Besteed het plannen uit

De bruiloft en de huwelijksreis volgen elkaar normaal gesproken snel op, wat het 
qua plannen allemaal niet makkelijker maakt. Nog druk bezig met het proeven 
van de taart en het uitzoeken van de juiste schoenen bij je jurk én een huwelijks-
reis plannen?

Dat kan wat teveel van het goede zijn. Om het niet nog stressvoller voor je te 
maken is onze tip om het uit te besteden. Met de eerste 2 tips heb je bepaald 
waar je naar toe wilt op huwelijksreis, wanneer en hoe lang. Met deze informatie 
en wat extra persoonlijke informatie kan je huwelijksreisspecialist, het plannen 
en boeken je uit handen nemen. Dat is dan weer een zorg minder!

Je huwelijksreisspecialist kan een prachtige reis voor je samenstellen; met 
accommodaties waar je zelf niet van had kunnen dromen, excursies die niet 
overal te boeken zijn en zelfs een gids en/of chauffeur voor jullie regelen. En dat 
kan allemaal binnen jullie budget!

En mocht er onverhoopt ter plaatse iets mis gaan, hoef je het ook niet zelf op te 
lossen. Je huwelijksreisspecialist staat voor je klaar.



Tip 4 – Hang het aan de grote klok

Wanneer je je reis uitbesteed, kan je huwelijksreisspecialist al voor wat extra’s 
zorgen. Veel hotels hebben honeymoon pakketten die geboekt kunnen worden of 
op z’n minst de honeymoonsuite. De accommodaties die geen speciale 
pakketten of suites hebben, bieden vaak wel extra’s aan, zoals champagne op de 
kamer of een upgrade naar een luxere kamer.

Ook vervoersmaatschappijen doen wat extra’s als ze weten dat ze newly-weds 
aan boord hebben. Soms krijg je een kleine verrassing, een glas champagne en 
als je echt geluk hebt zelfs een upgrade.

Zoals gezegd, wanneer je je reis uit handen geeft, zal je reisspecialist al 
overal doorgeven dat jullie op honeymoon zijn. Maar dan kan het nog steeds 
geen kwaad om het alsnog te vermelden bij het inchecken. Het kan voorkomen 
dat een upgrade niet beschikbaar was toen je reisspecialist jullie reis boekte, 
maar nu last minute wel. Probeer het ook in restaurants en tijdens excursies, wie 
weet wat je er nog als extraatje krijgt.

Onze extra tip: Neem je trouwboekje mee en draag je trouwringen. Het kan zijn 
dat je gevraagd wordt om te bewijzen dat je getrouwd bent.



Tip 5 – Inpakken en Wegwezen

Bij het inpakken voor je (huwelijks)reis is het belangrijk dat je goed weet waar je 
naar toe gaat en wat je activiteiten tijdens je reis zijn. Als je veel gaat lopen, heb 
je goede wandelschoenen nodig, maar voor een strandvakantie zijn alleen 
slippers echt noodzakelijk. Pak precies genoeg kleding en schoenen in voor je 
reis, als je te veel mee neemt, ben je de hele reis aan het zeulen met spullen die 
je niet draagt. Onze top tip; reis licht. Een overvolle koffer die bijna niet vooruit te 
krijgen is, is voor niemand leuk.

De meest populaire producten om mee te nemen zijn tegenwoordig; laptops, 
telefoons en tablets. Ons advies is laat dit zo veel mogelijk thuis. Neem je tablet 
alleen mee als het je e-Reader is of als je tijdens het reizen films wilt kijken die 
daar op staan. Als je het toch meeneemt, gebruik het dan alleen voor je 
ontspanning en ga vooral niet dagelijks je kiekjes op facebook zetten. Het 
thuisfront overleeft het wel als ze niet dagelijks op de hoogte gehouden worden.
Het voordeel van offline gaan is dat je ook echt weg bent en niet mee 
getrokken wordt in de beslommeringen van anderen. Ontspan, geniet van elkaar 
en van de rust.

Wanneer je licht wilt reizen is de voorbereiding heel belangrijk. Pak je koffer al 
ruim van te voren in en niet de dag voor je bruiloft als je de dag na je grote dag 
vertrekt. Neem je trouwboekje mee en vergeet natuurlijk de romantische items 
zoals kaarsjes en massageolie niet. Het is tenslotte jullie huwelijksreis.



Tip 6 – Smile …

Op je bruiloft worden er onnoemelijk veel foto’s gemaakt, maar op je huwelijks-
reis wordt je niet op de voet gevolgd door een fotograaf. Je zult later nog vaak 
herinneringen aan je huwelijksreis willen ophalen en alleen foto’s van land-
schappen of een foto waar jullie niet samen op staan, zeggen een stuk minder.

Op je huwelijksreis ben je zelf de fotograaf. Maar dat betekent niet dat je alle 
foto’s zelf moet maken. Laat de ober tijdens een romantisch diner een foto 
maken, vraag je gids of een voorbijganger een foto te maken op die ene
bijzondere plek. 

De “selfie” is natuurlijk niet weg te denken uit het repertoire, maar die komt niet 
altijd even leuk, goed of mooi uit. De zelfontspanner op jullie fototoestel zit er niet 
voor niets op! Dus “strike a pose”, richt je camera, zet de zelfontspanner aan en 
ren het “shot” in. Dit kan tot hele leuke foto’s leiden. Heb je geen camera? 
Installeer dan een handige app met zelfontspanner op je smartphone.

Je hoeft niet spaarzaam te zijn met de foto’s die je maakt. De leukste kun je 
uitzoeken als je weer thuis bent. Je geheugenkaartje kan genoeg foto’s bewaren 
tot die tijd. (als je het kaartje van te voren ten minste geleegd hebt )



Tip 7 – Geniet!

Voor jouw ideale huwelijksreis kunnen we nog maar één tip geven. Dat is geniet! 
Geniet van de reis, de omgeving, het eten, het entertainment, jullie romantische 
dates en vooral van elkaar.

We geven je graag nog een paar ideeën om extra te kunnen genieten. 
1. Bestel een champagne ontbijt op bed bij de roomservice. Zo kun je wat langer 
blijven liggen en hoef je er niet uit voor het ontbijt.
2. Boek een duo massage, het liefst op het strand. Romantischer kan toch haast 
niet? 
3. Geniet van een zonsondergang of zonsopkomst. Vraag bij je accommodatie of 
je ergens romantisch kunt picknicken met zonsondergang of dat er een 
mogelijkheid is om te ontbijten bij zonsopkomst.
4. Regel een tour langs de meest adembenemende plekken van jullie 
bestemming. Neem even de tijd om op een mooi plekje te genieten van het 
uitzicht.



Over Huwelijkreis.Travel

Rebecca Noorlander staat met Huwelijksreis.Travel voor unieke en bijzondere 
huwelijksreizen op maat. Het doel is om altijd een bijzondere huwelijksreis off the 
beaten track aan te bieden. Dat ene bijzondere hotel met amper toeristen,  een 
Nationaal Park wat nog nauwelijks bezocht wordt en “once in a lifetime” 
ervaringen zoals een Boeddhistische huwelijksinzegening in een tempel door 
een monnik tijdens jullie huwelijksreis door Myanmar.

Als het eerste contact via mail of via social media is verlopen, nemen we 
telefonisch contact op voor een kennismakingsgesprek en om te achterhalen 
wat jullie behoeften zijn voor een huwelijksreis of huwelijk in het buitenland . 
Voor degenen die persoonlijk contact prefereren is het mogelijk om een Skype 
afspraak in te plannen of om een afspraak bij ons op kantoor te maken. Daarna 
ontvangen jullie een eerste voorstel voor jullie droomreis.

Na de boekingsopdracht houdt de service van Huwelijksreis.Travel niet op. Mocht 
er tijdens de reis iets zijn, dan kunnen jullie altijd contact opnemen. Zorgeloos op 
reis gaan, dat is wat je krijgt wanneer je boekt bij Huwelijksreis.Travel.

Waarom moet je kiezen voor Huwelijksreis.Travel? Rebecca Noorlander, je 
huwelijksreis specialist heeft jarenlange reiservaring en weet je over de mooie, 
minder bekende plekjes te vertellen. Omdat Huwelijksreis.Travel met lokale 
agenten wereldwijd werkt kunnen we aantrekkelijke prijzen regelen en 
bijzondere excursies.

Bij Huwelijksreis.Travel is je honeymoon maatwerk en absoluut uniek!


