h a n d i g e a p ps voo r o p re i s
GOOGLE TRANSLATE

360 PANORAMA

Vertaal Nederlands naar maar
liefst 80 verschillende talen
of vice versa met de Google
Translate app.

AROUNDME

Mooi en weids uitzicht vanaf die
berg of dat gebouw? Leg het vast
met de 360.

XE CURRENCY
Vind alle belangrijke punten om
u heen. Een pinautomaat, supermarkt, tankstation, ziekenhuis,
bioscoop of restaurant op uw
vakantie bestemming.

FLIGHTBOARD

Met deze app kunt u gemakkelijk
een andere valuta met de Euro
vergelijken. De app rekent de
bedragen voor u om en stelt u
bovendien op de hoogte van de
laatste wisselkoersen.

WIFI FINDER
Met deze app kunt u geen vlucht
meer missen, tover u telefoon om
tot een aankomst- of vertrekbord
en blijf altijd op de hoogte van
de actuele vlucht.

WEERONLINE.NL

Internet is eigenlijk onmisbaar, ook
op vakantie. Deze app gebruikt
de GPS-functie om het dichtstbijzijnde wifi-netwerk (gratis of
betaald) te tonen, zonder dat uw
eerst verbinding hoeft te maken.
In meer dan 144 Landen.

MY VODAFONE
Blijf op de hoogte van het weer
op uw vakantiebestemming,
met deze app stelt u gemakkelijk
de locatie in. De app bevat een
weersverwachting voor elke
bestemming ter wereld.

SCHIPHOL

Met de Vodafone app kunt u de
status van u tegoed checken,
uw rekening inzien, blox activeren
voor voordeelbundels in het
buitenland. Uw verbruik en eventuele extra kosten controleren.

GOOGLE GOGGLES
De Schiphol app geeft u een
overzicht van uw persoonlijke
reisinformatie en actuele vluchtinformatie. Daarnaast kunt u een
persoonlijke reisplanner starten,
een parkeerplaats reserveren,
een taxi reserveren en geeft de
app relevante tips en apps aan.

Met Google Goggles functioneerd
je telefoon als alleswetende bril,
richt uw telefoon simpelweg op
een bouwwerk of bekend kunstwerk en je leert wie de maker is.
Richt hem op een onbegrijpelijk
bordje en de app vertaald de
tekst voor u.
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