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VIVA CLUB
Dołącz do nas, do nowego portalu społecznościowego dla Agentów.
Gwarantujemy ciekawe dyskusje, relacje ze Study Tours i wiele więcej!

Z przyjemnością informujemy Państwa
o pojawieniu się w systemie rezerwacyjnym Merlin.X. kolejnego touroperatora,
którym jest VIVA CLUB.

Zapraszamy na stronę internetową:

www.travelagentforum.pl.
Forum tylko dla użytkowników systemu
rezerwacyjnego Merlin.X.

Domeną działalności VIVA Club jest
organizacja zagranicznych lotniczych
imprez turystycznych. Wszystkie
przeloty odbywają się na pokładzie
samolotów renomowanych linii lotniczych, które starają się przestrzegać
podanych godzin wylotów i przylotów.
Obecnie w ofercie turystycznej firmy
przeważa turystyka do Tunezji i Egiptu.

Na naszym pokładzie witamy kolejnego
touroperatora jakim jest SUMADA TRAVEL.
Sumada Travel to licencjonowany touroperator, który jako kolejny udostępni
Państwu swoje oferty w systemie Merlin.X.
Zimą Sumada Travel zaprasza amatorów
białego szaleństwa na narty do Włoch.
Rewelacyjna infrastruktura turystyczna
i narciarska w najbardziej znanych
rejonach Italii zadowoli najbardziej
wymagające gusta.
Latem Sumada Travel tradycyjnie
zaprasza i proponuje odkryć uroki
Chorwacji. Starając się sprostać Państwa

oczekiwaniom do tegorocznej oferty
dołączyła propozycja wypoczynku na
Półwyspie Apenińskim − we Włoszech.
Mamy nadzieję, że będzie się ona cieszyć
również Państwa zainteresowaniem.
Zapraszamy do zapoznania się
z ofertami i ich rezerwacji w systemie
Merlin.X oraz na stronie organizatora
pod www.sumada.com.pl.
W celu aktywacji sprzedaży prosimy
o zgłaszanie loginów SART ID do
Merlin.X do działu Help Desk pod
numer 071 785 92 70 lub pod adres
e-mail: merlinsupport@e-systemy.com.

PREZENTACJA SYSTEMU
Informujemy, że został umieszczony na naszej stornie film DEMO, który ułatwi
Państwu zakładanie rezerwacji w systemie https://merlin.merlinx.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
http://www.merlinx.pl/PREZENTACJA/prezentacja_orka.htm.

Wszystkie hotele w katalogu Viva Club
zosta ł y wybrane ze staranno ś ci ą,
a touroperator kierował się dużym
doświadczeniem swojego partnera
na rynku tunezyjskim.
Dominującą formą turystyki są wyjazdy
typu wypoczynek, ale zapewnia również
wiele wycieczek fakultatywnych.
Życząc wielu pięknych wakacyjnych
wspomnień zapraszamy do zapoznania
się z ofertami VIVA Club w systemie
Merlin.X.
Szczegóły dotyczące nowego organizatora znajdą Państwo na stronie:
www.vivaclub.eu.
Już wkrótce dołączą do nas niżej
wymienieni operatorzy i ich oferty będą
dostępne w naszym systemie:
Otium, Oskar, InterHolidays, 7Islands,
O.K. Service, Young Travel, Tour Club,
Ozterra, Lekier, Beatur...
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