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Soms kom je ergens op een plek waar je nog nooit bent
geweest en overkomt je een gevoel van thuiskomen.
Dit gevoel kreeg Karin Schipper in Canada. ‘Er ging
daar een wereld voor me open; zo mooi, zo groot,
rustig en vriendelijk. Canada is gewoon geweldig!’
Vanuit deze passie en om anderen dit geweldige land te
laten ervaren zijn Karin Schipper en Mabelle Tiessen
gestart met CANADO travel.

bij veel ‘gewone’ reisbureaus, hebben Karin en
Mabelle een uitgebreide kennis van het land. ‘Wij
adviseren vanuit eigen ervaring. Alles kan bij ons;
mensen kunnen het niet gek genoeg verzinnen of we
kunnen het regelen.’ CANADO travel levert maatwerk.
De reizen die worden aangeboden worden door het duo
zelf samengesteld en georganiseerd, waardoor
informatie en advies uit eerste hand wordt gegeven.

DIT KUNNEN WE OOK ZELF
Ze zijn startende ondernemers, maar zeker geen
groentjes. Karin en Mabelle werkten al 7 jaar samen
als collega’s bij een touroperator voor wintersport- en
golfreizen. Het werk was leuk, maar toch liepen ze
tegen een aantal beperkingen op. In de zomer van 2007
kwam dan ook bij de dames het besef: ‘dit kunnen we
ook zelf’ en werden de eerste stappen gezet om
CANADO travel te starten. Er werd een agent gezocht
en snel gevonden. Afspraken met gerenommeerde
partners volgden. In maart dit jaar werd CANADO
travel officieel opgericht. De website is sinds eind juli
in de lucht.

INTERESSE?
Wilt u eindelijk eens de reis gaan maken, die al zo lang
op uw verlanglijstje stond? Of bent u geïnteresseerd
geraakt in Canada en CANADO travel? Kijk dan naar
de aanbieding die speciaal voor lezers van Dichterbij is
samengesteld op pag. 40.

PERSOONLIJKE BENADERING
Inmiddels draait CANADO travel boven verwachting.
Dit succes is ongetwijfeld te danken aan de
persoonlijke en specialistische benadering. Anders dan

CANADO travel
Specialist in reizen naar west Canada
Tel: 030 711 2858
info@canadotravel.nl
www.canadotravel.nl
do more... live more... travel more!

TEKST: RABOBANK BEELD: CANADO TRAVEL

‘Als je daar langzaam rijdt met de auto dan gaan ze niet toeteren,
maar stappen ze uit om te vragen of ze je kunnen helpen’. Canada is
gastvrij, heeft een overweldigende natuur en is vooral relaxed.
CANADO travel is specialist in reizen naar west Canada.
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