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(O)czarowanie w Tunezji
Greckie lato w Merlin.X − witamy
Grecos Holiday.
Za oknem zima a u nas greckie lato.
Ciepły front atmosferyczny przyniósł masy
gorących ofert z nad Morza Egejskiego,
zapowiadając tym samym kolejnego
Touroperatora w Merlin.X: Grecos Holiday.
Grecos Holiday specjalizuje się
w organizacji wypoczynku oraz wycieczek
do Grecji.
Wieloletnie doświadczenie oraz idealna
organizacja plasują tego touroperatora
wśród ścisłej czołówki biur podróży,
których główną destynacją jest Grecja.

Dzięki wzorowo przygotowanej
przez organizatora Nowa Itaka
prezentacji ponad 240 osób zamieniło
szkoleniową salę na tunezyjskie
krajobrazy, poznając również dostępne
w systemie Merlin.X oferty od
przysłowiowej "podszewki".
Trwające od 24.11.2007 do 30.11.2007
“study tour” w Tunezji
umożliwiło
zapoznanie zaproszonym biurom
podróży z wchodzącą w życie nową
wersją systemu Merlin.X.

Do bilansu tego wyjazdu trzeba dodać
listę nie lada atrakcji, z których do
najciekawszych należała dwudniowa
wyprawa na piaski Sahary.
Zarówno przebywający tam Agenci jak
i cała kadra organizacyjna, wśród której
byli również reprezentanci Merlin.X,
nie kryła zadowolenia z tak efektywnie
i ciekawie przeprowadzonej akcji
poznawczo-szkoleniowej.

Już Mikołaj czyści sanie, już
prezenty kładzie na nie, już renifer
się raduje, kopytami postukuje...
Epokowy postęp – mamy już III Millenium.
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły
czas, czas radości i refleksji. W tych
wyjątkowych dniach zespół Merlin.X
pragnie życzyć Państwu wiele radości
oraz prawdziwego ciepła w gronie
najbliższych. Niech w nadchodzącym
Nowym 2008 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a liczba
dokonywanych rezerwacji przerasta
najśmielsze oczekiwania.
Ze świątecznymi pozdrowieniami
Wasz Zespół Merlin.X

Z prawdziwą przyjemnością informujemy
o epokowym postępie prac w naszych szeregach.
Do grona dotychczasowych Touroperatorów,
dostępnych w Merlin.X dołączył kolejny:
III MILLENIUM z Krakowa.
III MILLENIUM zaprasza Państwa
na śnieżne stoki włoskich Alp Orobie.
G r u p p o C o n s o r z i a l e
III MILLENIUM & COORALTUR

Atutami Grecos Holiday są:
- ludzie z pasją, dla których Grecja to
coś więcej niż wakacyjna destynacja,
- doskonała znajomość kierunku,
- dbałość o każdy detal i najwyższą
jakość produktu,
- podejście we współpracy z Agentami
nastawione na elastyczność i profesjonalną oraz kompleksową obsługę,
- wyjątkowe przywiązanie do troskliwej
i fachowej opieki nad gośćmi w Grecji.
Szczegóły dotyczące organizatora
Grecos Holiday znajdą Państwa pod:
www.latowgrecji.pl.
dysponuje kilkudziesięcioma strukturami
hotelowymi oraz stacjami narciarskimi
na terenie Alp Orobie (region Bergamo),
bogatym zapleczem serwisowym
(transport, sklepy, szkółki narciarskie,
wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.),
zapewnia również profesjonalną
obsługę organizacyjną oraz koordynację
wybranych usług.
Specyficzny mikroklimat sprawia,
iż tamtejsze stacje nadają się doskonale
do treningów nawet
najmłodszych
uczestników obozów szkoleniowych.
III-cio MILLENIJNE oferty zagoszczą
niebawem w Merlin.X.
Zapraszamy do millenijnych odkryć!

NASI TOUROPERATORZY:
Adriatyk • Adriatica.net • Alfa Star • Delta Prestige • GTI Travel & Charters • Grecos Holiday • Maestral • TUI Polska • Euro Pol Tour
Interhome Polska • III Millenium • Neckermann Polska • Nowa Itaka • Sun & Fun Holidays • Auto na Wakacje • Sky Club • Damptour
Delta • Retman • Orka Travel • Kontynenty • Scan Holiday • Selectours • Sindbad • Volare Travel • Święcki Travel • Rudolf Reisen

