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MY TUI HOTELS: TRAININGSGIDS 

https://mytuihotels.com 
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Waarom heb ik een My TUI Hotels online platform nodig?

Het My TUI Hotels online platform werd ontworpen 

met als doel alle hotelinformatie over TUI BLUE, TUI 

MAGIC LIFE en ROBINSON te consolideren op één 

locatie, zodanig een maximum ondersteuning wordt 

aangeboden voor het begrijpen en verkopen van TUI’s 

eigen hotelmerken.  
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Registreren

• Surf naar www.mytuihotels.com

• Je krijgt een login scherm te zien

• Klik op de knop ‘Request Access’

• Vul de registratiegegevens in

• Houd er rekening mee dat je je 

persoonlijke werk e-mailadres moet 

gebruiken, het systeem weigert 

algemene shopadressen die door 

meerdere personen worden gebruikt. 

Indien je geen persoonlijk werk e-

mailadres hebt, gelieve ons te 

contacteren via mytuihotels@tui.com

• Nadat je alle velden hebt ingevuld, 

ontvang je je persoonlijke login 

gegevens binnen 48 werkuren 

(maandag-vrijdag)

• Als je je gegevens niet tijdig ontvangt, 

neem dan contact met ons op via 

mytuihotels@tui.com
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Toegang tot het online platform

• Zodra je een e-mail ontvangen hebt 

met je login gegevens, surf dan naar 

https://mytuihotels.com

• Vul je gegevens in en selecteer 

vervolgens ‘Log In’ om toegang te 

krijgen tot het online platform
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Startpagina

3.

6.5.

1. Site menu 

• Terugkeren naar de 

startpagina via

‘Startpagina’

• FAQ's: veelgestelde

vragen

3. Zoekopties

• Selecteer meerdere 

filters om het juiste 

hotel te vinden

5. Zoek via hotelnaam

• Als je de naam van het 

hotel of de club 

waarnaar je opzoek

bent al kent

4. Zoek via hotelmerk

Bekijk alle hotels van 

het geselecteerde 

hotelmerk

6. Contacteer ons

• Stuur ons een e-

mail

• FAQs: veelgestelde

vragen

• Algemene 

voorwaarden

2. Accountgegevens & 

taalinstelling

• Jouw profiel

• De taal kan worden 

bijgewerkt via het 

keuzemenu naar 

Nederlands, Frans 

en Engels

1. 2.

4.
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1. Site Menu

Veelgestelde vragen

• Hier kan je de meest 

voorkomende vragen en 

bijhorende antwoorden 

terugvinden.

• Als je vraag onbeantwoord blijft, 

neem dan contact met ons op 

via mytuihotels@tui.com

1.
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2. Profielgegevens & taalinstelling 2.

Profielgegevens

• Bekijk je algemene 

profielinformatie

• Wijzig je wachtwoord

• Uitloggen

Taalinstelling

• De taal is automatisch 

ingesteld op Engels

• Het systeem zal in 

verschillende landen 

gebruikt worden waar 

TUI actief is

• Je kan de taal wijzigen 

naar Nederlands, Frans 

oek
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3. Zoekopties

Er zijn verschillende zoekopdrachten beschikbaar om je te helpen het beste hotel te bepalen op basis van een specifieke reeks criteria.

Hotelmerk

• TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE & 

ROBINSON

• Labels: For Two, For All, For 

Families, For Adults Only

• Eigendom van TUI

Locatie

• Selecteer de gewenste 

bestemming

• Selecteer specifieke locaties 

vb. Nabij het strand

Reisgezelschap

• Reisgezelschap vb. koppels

• Type vakantie bv. 

Familievriendelijk 

Keuken

• Maaltijdregime

• Type Restaurants & Bars

• Dieetvereisten

• Extra opties vb. gala-avond

Hotelfaciliteiten

• Type Hotel/Club 

• Services

Kamerfaciliteiten

• Zoek op alle gewenste 

kamer -en 

badkamerfaciliteiten

Activiteiten

• Fitness

• Wellness

• Watersport

• Activiteiten & sport overdag

• Avondentertainment

• Kinderopvang

3.
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4. Zoeken via hotelmerk

Hoteloverzicht

• Alle hotels die momenteel per hotelmerk zijn 

opgeladen, zijn hier te vinden

• Als een hotel eigendom is van TUI, zie je een vlag in 

de linkerbovenhoek

• Hier kan je de basisinformatie per hotel vinden: 

naam, locatie en classificatie

• Houd er rekening mee dat we wekelijks nieuwe 

hotels toevoegen, dus kom regelmatig weer een 

kijkje nemen

• Als je het hotel dat je zoekt niet kunt vinden en je 

hebt een vraag, gebruik dan de contactknop 

onderaan de pagina

4.
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4. Zoeken via hotelmerk: 

Overzicht

Gedetailleerd overzicht van het hotel

Zodra je op een hotel klikt, krijg je het volgende scherm te zien. 

Vanaf hier kan je:

A. Het menu gebruiken om alle details van het hotel te bekijken

B. Een overzicht krijgen van het hotel

C. Rechtstreeks contact opnemen met de receptie: alleen te 

gebruiken voor dringende vragen

D. Een overzicht downloaden van alle informatie over het hotel 

in PDF formaat: enkel voor intern gebruik – binnenkort 

beschikbaar

E. Naar de .com-website surfen voor meer informatie

F. Toegang krijgen tot gratis app van het hotelmerk

A.

B.

D. E. F.

C.

4.
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4. Zoeken via hotelmerk: 

Kamers

Details op kamerniveau

• Alle informatie per kamertype 

• Alle beschikbare kamertypes worden gedetailleerd 

weergegeven

• Er worden mapjes getoond van de kamerindeling

• Klik op elk kamertype om alle aanwezige faciliteiten 

te bekijken

• Afbeeldingen van de kamer 

Opgelet: alle kamertypes worden getoond, ongeacht het 

contract met de lokale TUI touroperator. Daarnaast 

worden de kamercodes gebruikt die zoals ook terug te 

vinden op de websites van de drie hotelmerken. 

De TUI touroperators van de verschillende landen 

kunnen mogelijks een andere code gebruiken. 

4.
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4. Zoeken via hotelmerk: 

Eten & Drinken

Eten & Drinken

• Alle restaurants en bars worden 

gedetailleerd beschreven 

• Klik op elke optie en je krijgt informatie 

over:

• Details inclusief dresscode

• Openingstijden

• Locatie 

• Inbegrepen of tegen een meerprijs 

4.
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4. Zoeken via hotelmerk: 

Activiteiten & Entertainment 

Hotefaciliteiten

Menu

• Tabbladen met volledige details over hotelfaciliteiten en het activiteiten- en entertainmentprogramma (vb. fitness, wellness, watersport) alsook 

informatie over kinderopvang 

4.
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4. Zoeken via hotelmerk: 

Diensten & Lokale informatie

Toegankelijkheid

Menu

• Tabbladen met volledige details over services en lokale informatie

• Informatie over rolstoeltoegankelijkheid - binnenkort beschikbaar

4.
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5. Zoeken via hotelnaam & Contacteer ons

Zoeken via hotelnaam

• Als je het exacte hotel 

dat je zoekt al kent, kan 

je dit makkelijk openen 

via de zoekbalk

5. 6.

Contacteer ons

• Via het e-mailadres 

mytuihotels@tui.com

• Via de link FAQ kan je de meest 

voorkomende vragen en bijhorende 

antwoorden terugvinden. Kan je het 

antwoord op jouw specifieke vraag 

niet vinden? Contacteer ons dan via 

mytuihotels@tui.com


