Kontynentalnie w Merlin.X

Euro Pol Tour w Merlinie
Do grona dotychczasowych
touroperatorów,
dostępnych w systemie
.
Merlin.X dołączył kolejny: Euro Pol Tour,
będący ogólnopolskim touroperatorem
− organizatorem imprez turystycznych.
Euro Pol specjalizuje się w wycieczkach
do Włoch, Chorwacji. Słowenii, Węgier,
Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, USA, jak
i innych krajów. Nie tylko osoby
indywidualne, ale również i grupy mogą
znaleźć szereg ciekawych ofert u tego
touroperatora.

KONTYNENTY
tour operator

„Dotrzyj tam, gdzie nie dotarł nikt.
Obierz kurs na nieznane
KONTYNENTY.” Skocz do Nepalu,
Indii, Tajlandii czy Meksyku.
Najciekawsze zakątki naszego kraju
i najbardziej egzotyczne miejsca
na Ziemi − to cel Biura Podróży
KONTYNENTY.

Biuro Podróży Euro Pol Tour sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
Tel.: +48 32 253 02 07
Fax: +48 32 2587 495
E-mail: europol@europol.com.pl

W zakresie obsługi Klienta indywidualnego Biuro Podróży KONTYNENTY
od lat specjalizuje się w wycieczkach
do Chorwacji i krajów basenu Morza
Śródziemnego,wyjazdach narciarskich
do ośrodków alpejskich, letnim
wypoczynku na najpiękniejszych

plażach Europy i świata.
Polska: wszystkie najciekawsze
i godne uwagi zakątki naszego kraju,
Europa: wszystkie państwa
europejskie: od sąsiedniej Słowacji
p o e l i t a r n ą I s l a n d i ę ,
Świat: od bliskiego Orientu − Turcji,
przez wszystkie odcienie Czarnego
Lądu, po potężne Chiny, tajemniczy
Nepal, czy egzotyczne Bali.
Biuro Podróży KONTYNENTY
organizuje również imprezy na zlecenie
Klienta, wyjazdy biznesowe, podróże
motywacyjne, zwracając uwagę na
pewności, bezpieczeństwo oraz wysoki
standard świadczonych usług.

Spotkanie biur podróży na Bornholmie
Pod honorowym patronatem Konsula Królestwa Danii w Krakowie,
w dniach 10-13 maja odbył się tegoroczny zjazd biur podróży
należących do Grupy Travel Polska.
Spotkanie biur GTP, kooperacji skupiającej 55 Agentów, zawitało
tym razem na wyspę Bornholm.
Oprócz biur członkowskich GTP,
w Info Tour Bornholm wzięli także
udział partnerzy biznesowi Grupy
Travel Polska oraz przedstawiciele
mediów. Najważniejszym celem
wyjazdu było zapoznanie jego
uczestników z wyspą Bornholm,
tradycją i kulturą oraz zwyczajami jej
mieszkańców. Wyjazd przyczyni się
do zwiększenia wiedzy pracowników
polskich biur podróży na temat
Bornholmu, a co za tym idzie, polski
turysta otrzyma w biurze podróży
pełniejsze i bardziej kompetentne
informacje na temat tej duńskiej wyspy
jako miejsca wypoczynku. Już teraz
Polacy są drugą narodowością
odwiedzającą Bornholm.
Był to wyjazd szkoleniowy – mówi
Małgorzata Lubiejewska, General
Manager GTP – sceneria Bornholmu
jest oczywiście przepiękna, ale
głównym celem wyjazdu było przeprowadzenie szkoleń i workshopów,
a także prezentacji działalności
partnerów Grupy Travel Polska.

Biurom zrzeszonym w Grupie Travel
Polska zaprezentowali się podczas
wyjazdu MerlinX, Novasol oraz
TravelTainment.
Główny sponsor
wyjazdu, touroperator Novasol,
udostępnił uczestnikom Info Touru
swoje domki letniskowe na wyspie
Bornholm.
Uczestnicy wyjazdu zostali także
zapoznani z działalnością nowego
strategicznego partnera GTP, firmy
Comvel. Ten jeden z liderów e-turystyki
w Niemczech wystartuje w czerwcu
.2007 roku z portalem fly.pl.
Uczestnicy Info Touru poznali ponadto
osobiście ofertę turystyczną wyspy
Bornholm. Chcieliśmy pokazać
pracownikom biur podróży prawdziwe
duńskie tradycje, dziewicze krajobrazy,
obyczaje i kuchnię mieszkańców
(w programie wyjazdu znalazł się m.in.
obiad w tradycyjnej wędzarni ryb)
– opowiada Małgorzata Lubiejewska
– chcieliśmy także przybliżyć biurom
podróży wypoczynek „z dojazdem

własnym”, który cieszy się
zainteresowaniem naszych rodaków.
Biura GTP miały zatem niecodzienną
okazję, by zwiedzić Perłę Bałtyku
– raj wędkarzy, rowerzystów i żeglarzy.
Organizator wyjazdu, Grupa Travel
Polska to działająca od ponad roku
kooperacja biur podróży. Oferuje
zrzeszonym Agentom szkolenia
i doradztwo, a także preferencyjne
warunki finansowe współpracy
z touroperatorami, systemami
rezerwacyjnymi, wyszukiwarkami,
firmami ubezpieczeniowymi, etc.
Z usług GTP korzysta obecnie 55 biur
podróży. Sama firma ciągle rozszerza
profil swojej działalności. W ostatnim
czasie utworzyła dział marketingu
i public relations, świadczący specjali-styczne usługi konsultingowe dla
branży turystycznej. Posiada także
czynne 7 dni w tygodniu Service
Center, świadczące usługi zarówno
biurom podróży zrzeszonym w GTP,
jak i klientom zewnętrznym.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00.

