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Polarsteps lanceert nieuwe feature voor
reisinspiratie en trip-planning: Polarsteps
Guides
De populaire Nederlandse reisapp Polarsteps lanceert vandaag Polarsteps Guides:

reisgidsen met het beste dat de wereld te bieden heeft, geselecteerd door ervaren

reisredacteuren met hulp van Polarsteps-reizigers. Een unieke reisgids-formule

waarmee reizigers onderweg sneller de mooiste plekken kunnen vinden en zo

meer tijd hebben om hun reisdromen werkelijkheid te maken. Vandaag lanceren

de eerste 60 Polarsteps Guides voor drie landen: Nederland, Frankrijk en

Duitsland. De Guides zijn vooralsnog Engelstalig en gratis beschikbaar in de

Polarsteps-app.
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Polarsteps Guides is een collectie van de beste bestemmingen ter wereld en insider tips. Met

deze digitale reisgidsen hebben reizigers de spannendste, interessantste en eigenzinnigste

plekken en ervaringen in handen. 

Reizigers kunnen op de wereldkaart per land alle highlights zien zodat ze snel kunnen kiezen in

welke bruisende steden, pittoreske dorpen of adembenemende nationale parken ze hun

volgende avontuur willen beleven. Vervolgens kunnen ze dieper een bestemming in duiken aan

de hand van pakkende stories – een korte en krachtige intro die ze rechtstreeks naar het hart

van een plek brengt. 

Zorgvuldig gekozen tips helpen reizigers bij het kiezen van de beste bezienswaardigheden en

activiteiten, plus de mooiste plekken om te overnachten, eten en drinken. Elke gids bevat ook

een bijzondere collectie spots die laat zien wat een bestemming zo uniek maakt – van de

uitbundige clubs van Berlijn tot de beste fietsroutes in de Pyreneeën. Tot slot kan een reisplan

in slechts een paar clicks realiteit worden gemaakt via rechtstreekse links naar bekende

boekingssites. 



Dankzij de introductie van de nieuwe feature kunnen reizigers nu bij Polarsteps terecht voor

elke stap van hun reis, zelfs al voordat deze begint. Van inspiratie en gedetailleerde reisplanning

tot het tracken van de trip en, na thuiskomst, een tastbaar fotoalbum vol herinneringen.

“Met een team ervaren reisredacteuren selecteren we de mooiste highlights en de meest unieke

verborgen plekjes,” vertelt Sara van Geloven, editor-in-chief van Polarsteps Guides. “Daarnaast

lichten we inspirerende tips uit van onze avontuurlijke Polarsteps-reizigers. We gaan hierbij

specifiek op zoek naar lokale bestemmingen, bedrijven en activiteiten die zich inzetten voor een

betere wereld. Hiermee hopen we met onze reisgidsen te kunnen bijdragen aan een meer

verantwoorde manier van reizen.” 

Polarsteps CEO en co-founder Koen Droste: “In de afgelopen anderhalf jaar heeft de

reisindustrie nagenoeg stilgestaan. Bij Polarsteps hebben we deze tijd gebruikt om iets te

bouwen waarmee we reisplanning willen transformeren. Want urenlang het internet afstruinen

via tientallen tools en websites om uiteindelijk op een plek terecht te komen met duizenden

andere toeristen, wordt wat ons betreft verleden tijd. Met onze zorgvuldig gecureerde gidsen

willen we het harde werk voor je doen zodat het plannen van een reis niet alleen makkelijker

wordt, maar ook plezieriger – bijna net zo leuk als de reis zelf. We zijn ontzettend enthousiast

om Polarsteps Guides te delen met reizigers en, nu er langzaamaan weer meer mogelijk is, ze te

helpen eropuit te trekken met zo min mogelijk moeite en zoveel mogelijk avontuur.” 

Omdat de avonturen deze zomer nog niet te ver van huis zullen plaatsvinden, werden de eerste

60 Polarsteps Guides gecreëerd voor Europese bestemmingen (in de buurt voor het merendeel

van de app-gebruikers). Van Geloven: “Onze ambitie is om de hele wereld te omvatten met

Polarsteps Guides en om de gidsen ook in verschillende talen aan te bieden, zodat ze

toegankelijk zijn voor de gehele Polarsteps-community. Om ons te helpen met deze missie

horen we graag van reizigers welke bestemmingen ze in volgende Polarsteps Guides zouden

willen terugzien!” 

Polarsteps Guides video-introductie
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About Polarsteps 
Polarsteps is helping over 3 million travelers across the world to plan, track, and relive their trips. The
Amsterdam scale-up was founded in 2015 by a team of avid travelers with a passion for smart technology and
cool design. The all-in-one travel app makes every part of the journey easier and more enjoyable: from the very
first spark of travel inspiration to reliving it when it’s all over and done. The goal? To inspire and connect people
across the globe through travel — so that everyone can express their wanderlust in a beautiful (and responsible)
way.

Polarsteps is available for free in the App Store and Google Play store, or visit polarsteps.com.

Polarsteps – Make your way in the world

 
About the app 
Easily use your travel bucket list to plan a trip and build your own editable itinerary. Once you're there, let us take
over and plot your path on a digital world map that you can fill with your own photos, videos, and thoughts. Want
to share your journey? Simply invite your loved ones along for the virtual ride. Finally, at the end of it all, you can
create a beautifully designed Travel Book with the push of a button – turning your travel moments (the good, the
bad, and everything in between) into lifetime memories.

Polarsteps helpt ruim 3 miljoen reizigers over de hele wereld om hun reis te plannen, tracken

en herbeleven. De scale-up werd in 2015 in Amsterdam opgericht door een team gedreven

reizigers met een passie voor slimme technologie en design. Met de alles-in-één reisapp wordt

elk onderdeel van reizen leuker en makkelijker: van de allereerste inspiratie tot het herbeleven

van de mooiste momenten na thuiskomst. Het doel? Mensen over de hele wereld door middel

van reizen inspireren en verbinden. Zodat iedereen hun reislust op een mooie – en

verantwoorde – manier vorm kan geven.

Polarsteps is gratis beschikbaar in de App Store en de Google Play store.

https://apps.apple.com/nl/app/polarsteps/id947925763
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polarsteps&hl=nl&gl=US
https://polarsteps.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_polarsteps
https://apps.apple.com/nl/app/polarsteps/id947925763
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polarsteps&hl=nl&gl=US
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