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INLEIDING
In het tijdperk van goedkope luchtvaartmaatschappijen die over de
hele wereld vliegen en van smartphones waarmee je taxi’s, restaurants en hotels kunt boeken, gedetailleerde offline-kaarten kunt
bekijken en ‘artistieke’ foto’s kunt maken, denk je misschien dat
je de kunst van het reizen helemaal onder de knie hebt. Maar waar
is de app die voorkomt dat je toiletartikelen gaan lekken over je
mooiste Hawaïaanse T-shirt of om dat extra beetje ruimte in je koffer vrij te houden voor je favoriete eenhoornpantoffels? Bespaar je
de moeite van het googelen: die apps bestaan niet. Gelukkig heb je
nu dit fantastische boek in handen, dus alles komt goed.
Op de volgende bladzijden vind je praktische tips en tricks voor allerlei soorten excursies en overnachtingsmogelijkheden, variërend
van strandvakanties tot kampeertrips, van de meest luxueuze of
simpele hotelkamers tot de voorstoel van je auto. Gewapend met
dit boek kun je op pad gaan en elke plek ter wereld verkennen,
wetende dat je de weg zult vinden zonder de hulp van het internet,
hoe je water uit je oren kunt krijgen en hoe je je kostbare voedselvoorraad kunt beschermen tegen plunderende wilde dieren. En dat
allemaal in niet meer tijd dan nodig is om een paar bladzijden om
te slaan. Bon voyage!
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BUDGET
HACKS
Iedereen spaart graag geld uit! En aangezien je dit
boek over reishacks hebt gekocht, denk ik dat je een
paar shortcuts op dat vlak wel op prijs zult stellen. Dit
hoofdstuk staat bomvol algemeen advies over hoe je
voorafgaand aan je reis en onderweg de nodige euro’s kunt besparen, variërend van het boeken van je
vlucht tot het inslaan van een voorraadje essentiële
producten, het besparen van geld bij het aankopen
van vreemde valuta en nog veel meer.
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BUDGETH ACKS

INSIDE-INFORMATION
De kans is klein dat je een grote fan van spam in je inbox bent.
Maar er bestaat zoiets als ‘goede’ spam die je vooraf informatie verstrekt over goedkope vluchten.
Gewoon door je aan te melden bij een mailinglijst van een luchtvaartmaatschappij, krijg je nuttige e-mails met speciale aanbiedingen en promoties. Dus in plaats van informatie over de nieuwste
eiwitshake of de trendy nieuwe kleuren muurverf van dit seizoen,
zit je inbox voortaan vol met heerlijk reisnieuws.
Je hebt een nieuwe e-mail
(en eindelijk een interessante!)
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GOEDKOOP
BINGEWATCHEN
Deze hack is voor iedereen met een
abonnement op de populaire streamingdienst met een naam die eindigt op ‘flix’.
Als je van plan bent om lange reizen te
maken of als je je veel terugtrekt in je
kamer omdat je reizen stiekem vreselijk
vindt, is er een manier om minder data
te verbruiken tijdens het bingewatchen.
Hiervoor moet je je afspeelinstellingen
veranderen. Meld je aan via een browser
(niet de app) en ga naar ‘accountinstellingen’. Verander de instellingen voor het
afspelen van ‘automatisch’ naar ‘laag’. Zo
verbruik je minder data. Deze instelling
is ook perfect voor zwakkere wifiverbindingen. Of download de programma’s al
voordat je op reis gaat, zodat je ze kunt
bekijken tijdens het reizen of op plekken
zonder internet.
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Klaar om een avondje
te bingewatchen?
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BUDGETH ACKS

DE VROEGBOEKER
WORDT BELOOND
Als je een vliegvakantie plant, is het niet altijd slim om het boeken
van de vlucht uit te stellen tot de laatste minuut. Misschien kom
je in de verleiding door een lastminuteaanbieding, maar ik zweer
het: niets overtreft het heerlijke gevoel als je vluchtdatum ruim op
voorhand vastligt – vooral als je graag vervelende updates op social
media post over hoeveel dagen het nog duurt voordat je vakantie
begint.
Een vlucht boeken in de eerste vier maanden van het jaar – en op
zijn minst 47-53 dagen voordat je wenst te vertrekken – is meestal
het goedkoopst.

Jij

Vlucht geboekt
in de eerste
vier maanden
van het jaar
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