Geschiedenis Thomas Cook


1841 Thomas Cook organiseert zijn eerste uitstapje, een treinreis van Leicester naar een
bijeenkomst in Loughborough. Op maandag 5 juli vervoert een speciale trein ongeveer 500
passagiers over een afstand van 19 kilometer heen en terug voor één shilling.



1845 Thomas Cook voert zijn eerste reis uit met winst. Het is een treinreis van Leicester naar
Liverpool. Tarieven zijn 15 shilling voor een zitplaats in de eerste klasse en 10 shilling in de tweede
klasse, met een aanvullende vergoeding voor de speciale stoomtrein naar Noord-Wales.



1855 De eerste continentale Thomas Cook tour. Hij vervoerde persoonlijk twee partijen van
Harwich naar Antwerpen, daarna naar Brussel, Keulen, Frankfurt, Heidelberg, Straatsburg en ten
slotte naar Parijs voor de Internationale Tentoonstelling.



1865 Thomas Cook opent zijn eerste Reisbureau in Fleet Street, Londen.



1869 Thomas Cook vertrekt voor het eerst met reisbegeleiders naar Egypte en Palestina.



1872 - 1873 Thomas Cook organiseert en begeleidt de eerste reis om de wereld tour. Hij is
daarvoor 222 dagen onderweg en reist meer dan 40.000 kilometer.



1873 Cook's Continental Timetables & Tourist handbook (tegenwoordig bekend als de European
Rail Timetable) wordt voor de eerste keer gepubliceerd.



1874 Cook’s Circulaire. Hiermee introduceert Thomas Cook een eerste vorm van de traveller's
cheque die wordt gelanceerd in New York.



1874 Thomas Cook publiceert zijn eerste gids, Cook's toeristen handboek voor Zwitserland.



1878 Thomas Cook introduceert een geldwisselafdeling bij banken.



1886 John Mason Cook (zoon van Thomas Cook) lanceert zijn nieuwe vloot van luxe Nijl
cruiseboten in Egypte



1919 Thomas Cook & Son is het eerste reisbureau dat adverteert in plezierig reizen met het
vliegtuig.



1927 Thomas Cook & Son Ltd organiseert de eerste pleziervlucht van New York naar Chicago voor
de Dempsey-Tunney, zwaargewicht bokswedstrijd.



1928 Als Frank en Ernest Cook, de twee overgebleven kleinzonen van Thomas Cook (Bert is
gestorven in 1914) met pensioen gaan, verkopen ze het familiebedrijf aan de Compagnie
Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europeens.



1939 Vakanties met het vliegtuig op een speciaal gecharterde vlucht naar de Franse Rivièra
worden voor het eerst opgenomen in de zomerbrochure van Cook.



1948 Thomas Cook & Son Ltd wordt een staatsbedrijf onder de British Transport Holding Company.



1972 Thomas Cook wordt opnieuw geprivatiseerd en gekocht door een consortium van Midland
Bank, Trust House Forte en de Automobile Association.





1977 Thomas Cook opent haar nieuwe hoofdkantoor in Thorpe Wood in Peterborough, Engeland.



1996 Thomas Cook koopt Sunworld, de op drie na grootste reisorganisatie van Engeland en
Ierland. En Time Off, de specialist in Europese stedentrips.



1997 Thomas Cook On-Line wordt gelanceerd. Dit maakt het voor de klant mogelijk om vakanties,
vreemde valuta, reischeques en reisboeken te kopen via het internet.



2001 -2002 Thomas Cook wordt overgenomen door C & N toeristic AG, die haar naam verandert in
Thomas Cook AG en een nieuw logo lanceert.



2003 Thomas Cook Airlines is officieel gelanceerd in Engeland.



2007 Thomas Cook AG en MyTravel Group PLC fuseren tot Thomas Cook Group PLC, waarmee
direct een beursnotering op de London Stock Exchange wordt gerealiseerd. Arcandor AG, medeeigenaar van C & N toeristische AG, behoudt 52,8% van de aandelen.



2008 Thomas Cook Group verwerft 74,9% van het geplaatste aandelenkapitaal in Thomas Cook
India Limited en 100% van de Thomas Cook merkbedrijven in Egypte. Daarnaast ontvangt Thomas
Cook diverse licenties in 15 landen in het Midden-Oosten.



2008 De Thomas Cook Group koopt Canada’s TriWest Travel Holdings, De Franse reisorganisatie
Jet Tours, en de Engelse onafhankelijke bedrijven Hotels 4U, Gold Medal en Elegant Resorts



2009 Arcandor AG’s overgebleven aandelen worden verkocht aan de Thomas Cook Group zelf. Dit
betekent dat nu 100% van de Thomas Cook aandelen wordt verhandeld op de Londen Stock
Exchange.



2009 Thomas Cook Group start met ‘eigen’ Hotels & Resorts met het merk SENTIDO. Dit groeit in
de komende jaren uit tot 5 zeer gewaardeerde merken met een hoge klanttevredenheid.



2010 Thomas Cook Group wordt 100% eigenaar van Think W3, eigenaar van Essential Travel, één
van de leading online providers van reisgerelateerde producten. Aanvullend gaat de Thomas Cook
Group akkoord met de koop van Öger Tours, een vooraanstaande Duitse reisorganisatie
gespecialiseerd in pakketreizen naar Turkije.



2011 Thomas Cook Nederland verkoopt haar reisbureaus, bekend onder de naam Thomas Cook
Travelshops, aan het Duitse RTK, en richt zich meer op haar Touroperator activiteiten.



2012 Thomas Cook UK voltooid de gemeenschappelijke onderneming met de Co-operatieve
Reisbureaus. Dit zorgt voor een enorme groei in gecontroleerde distributie van 74% in 2011 naar
86% in het voorjaar van 2012.



2012 Thomas Cook ontdoet zich van haar 77% aandeel in Thomas Cook India aan Fairbridge
Capital (Mauritius) Ltd, een dochteronderneming van Fairfax Financial Holdings Ltd. De Thomas
Cook Group verkoopt ook haar aandelen in HCV, een holding met aandelen in vijf Spaanse hotels
en een golfbaan.



2013 Thomas Cook heeft zich in het afgelopen jaar sterk verbeterd. Om aan te tonen dat de
Internationale reisorganisatie meer samenwerkt als groep en sterker dan ooit is wordt een nieuw
logo geintroduceerd the Sunny Heart wat de gehele Thomas Cook Group wereldwijd verenigt.



2015 Thomas Cook start joint venture met Fosun (een Chinese investeringsmaatschappij).
Doelstelling is het in- en outbound toerisme van de Chinese markt verder uit te bouwen onder de
Thomas Cook vlag.



2015 Neckermann reizen in Nederland krijgt 'eigen' vliegtuig van partner Transavia. Bestickerd met
het herkenbare Sunny Heart van Thomas Cook om de herkenbaarheid voor de klant verder te
vergroten, vanaf vertrek vanuit Nederland. Op de bestemming is het Sunny Heart overal te zien, in
de uniformen van de reisleiding, transferbussen en in de hotels.



2015 Neckermann Reizen en Vrij Uit Autovakanties krijgen ook het ´Sunny Heart´ logo. Dit zorgt
voor nog meer synergie met de Thomas Cook Group internationaal en voor meer herkenbaarheid
op de vakantiebestemmingen voor de klant.



2016 Casa Cook, het nieuwste hotelmerk van Thomas Cook opent voor haar deuren op Rhodos.
Een nieuw soort hotel waar stedelijke flair en een echte bohemien sfeer hand in hand gaan, vlak bij
het strand. Het wordt het eerste van de nieuwe lifestyle resorts onder de vlag van Casa Cook. Dit
hotelconcept speelt met de nieuwste lifestyletrends en haar totaalaanpak perfect in op wat
vakantiegangers willen – vandaag én morgen.



2016 Thomas Cook bestond 5 juli 2016 exact 175 jaar en dat werd internationaal groots gevierd. De
treinreis van Leicester naar Loughborough werd uitgevoerd met een ouderwetse stoomtrein en een
aantal acteurs in de klederdracht van 1841.



2017 Thomas Cook opent haar tweede Casa Cook op Kos

