
Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. D.  Smit
Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Mevr. H. den Hartog
Dijkstraat 65
1011 GL Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Mevr. E.P.  van der sluis
Lindengracht
1015 kj Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. Ernst Raedecker
Anjeliersstraat 109B
1015 Ne Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. H  Swaab
Henri Polaklaan 3
1018 CP Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. Maarten Marseille
Javakade 536
1019 SE Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Mevr. L Van Delden
IJplein 229
1021 lh Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. R  Brink
Ketelmakerij 5
1021 NZ Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Dhr. R.  Wooninck
Spadinalaan 484
1031 KB Amsterdam



Vraag 
de gratis 
brochure 

aan! 

Uitnodiging voor Levensgenieters
Rust, ruimte, natuurschoon, heerlijk eten en sfeervolle accommodaties

op de Kanaaleilanden Guernsey, Jersey, Herm & Sark

Wilt u:
Een Kanaaleilanden 
presentatie bijwonen? 
U bent van harte welkom op:
•  maandag 23 januari 2023 op 

Rotterdam The Hague Airport
•  woensdag 25 januari op 

Groningen Airport Eelde
•  Ontvangst tussen 19.30-20.00 uur, 

presentatie Kanaaleilanden 
van 20.00-21.00 uur.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en wordt u ontvangen met 
een lekker kopje koffi e/thee. Mailt u naar 
kanaaleilanden@sunair.nl en geef aan naar 
welke locatie u komt en met hoeveel personen.

Persoonlijk advies?
U kunt ons uw vragen mailen 
(kanaaleilanden@sunair.nl) of u kunt 
bellen (ma tm vr tussen 10.00-17.00 uur, 
tel.: 0172-782040), of komt u op afspraak langs 
op ons kantoor in Alphen aan den Rijn

Een brochure aanvragen? 
Dit kan gemakkelijk via www.sunair.nl 
onder het kopje ‘brochures bestellen’.

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   1 16-12-2022   14:21

 



Alphen aan den Rijn, december 2022

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zomer zijn de mooie Kanaaleilanden weer volop bezocht en kregen 
we vele enthousiaste reacties van blije reizigers! Trots kunnen we u melden dat 
de nieuwe brochure Kanaaleilanden weer klaarligt voor u, boordevol tips, de 
leukste accommodaties, eiland-combinaties en veel meer. Jersey, Guernsey, 
Herm en Sark verwelkomen u graag!

Nog nooit op de Kanaaleilanden geweest? Of heeft u plannen? Als u houdt 
van rust, ruimte en natuur en van sfeervolle accommodaties en heerlijk eten, 
dan nodigen wij u uit om samen met ons de Kanaaleilanden te ontdekken. De 
eilanden – Brits grondgebied vlak voor de Franse kust – zijn groot genoeg om 
onbezorgd op rond te dwalen. Te voet of met de fiets, of huurauto. Onderweg 
blijft u zich verbazen over de steeds wisselende landschappen en kustlijnen.

Komende zomer biedt Sunair Vakanties de eilanden weer exclusief aan! 
Van 30 april tot 10 september (laatste terugvlucht) vertrekt er wekelijks op 
zondag een directe vlucht vanaf zowel Rotterdam The Hague Airport naar 
Jersey en Guernsey, als vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey. 
U bent er in pakweg 2 uur!

Met relatief korte boottrips kunt u de eilanden onderling in 1 of 2 weken 
prima combineren. Die trips regelen wij ook graag voor u. Deze zijn al een 
belevenis op zich. Ter plaatse verblijft u in een knus guesthouse, appartement 
of (luxe) hotel. U kunt uw reis zelf indelen of kiezen uit een van de combinatie-
reizen die wij in onze nieuwe brochure presenteren. Aan u de keus.

Last but not least; vroeg boeken loont! Niet alleen om zeker te zijn dat de 
door u gewenste accommodatie nog beschikbaar is, maar ook omdat u dan 
profiteert van interessante vroegboekvoordelen.

Wilt u een presentatie bijwonen (op Groningen Airport Eelde of Rotterdam 
The Hague Airport), persoonlijk advies, of een brochure aanvragen? Laat dit 
ons dan weten; zie de voorzijde van deze kaart voor meer informatie.

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 
een presentatieavond. De rode loper is al 
uitgerold!

Met vriendelijke groet,

Sunair Vakanties
Directie en Medewerkers

Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen a/d Rijn

Wij hopen snel van u te horen en (of) u persoonlijk te verwelkomen op 

SUN 48994 Mailing kanaaleilanden 2023.indd   2 16-12-2022   14:21

Mevr. M Zappeij
Scheepsbouwweg 75
1033  DC Amsterdam


