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“Sabre FlightExpress” jest juz gotowy do startu.
Od Ciebie zalezy czy bedziesz z nami
na jego pokładzie.

Jestes gotów?

Startujemy!

Właśnie nadchodzi nowa era
w segmencie podróży lotniczych i wcale
nie dotyczy ona przejścia do lamusa
b i l e t ó w p a p i e r o w y c h .
Nadchodzi era “Sabre FlightExpress”!
Już w wkrótce koniec ze żmudnym
i czasochłonnym wertowaniem
internetowych stron linii lotniczych
w poszukiwaniu wymarzonego
połączenia dla Twojego Klienta.
Koniec z monotonnym dzwonieniem
i proszeniem o założenie rezerwacji
zaprzyjaźnione biuro.
Dzięki naszej nowej aplikacji
“Sabre FlightExpress” w jednym miejscu
będziesz miał dostęp do tradycyjnych
linii lotniczych, czarterów oraz tanich

linii lotniczych i to nie opuszczając
Twojego ulubionego systemu Merlin.X!
Dzięki bardzo intuicyjnej masce
rezerwacyjnej sam będziesz mógł
dokonywać rezerwacji w najbardziej
egzotyczne miejsca! Licencja IATA oraz
drogie kursy taryfowe nie są Ci już do
tego potrzebne.

“Merlin.X” stawia na rozwój i nieustannie
szuka możliwości wzbogacenia swojej
oferty dla Was, naszych klientów.
Moduł “FlightExpress” zintegrowany
z systemami rezerwacyjnymi “Merlin.X”
oraz “Auto na Wakacje” da Ci olbrzymią
przewagę nad konkurencją.

W oka mgnieniu otrzymasz wszystkie
interesujące Cię taryfy włączając w to
specjalne stawki internetowe, oferty
tanich przewoźników, konsolidatorów
oraz rejsy czarterowe. Wszystko
przejrzyście posegregowane.
Dodatkowo sprawdzisz połączenia,
dostępność miejsc, wyślesz ofertę
i wiele więcej, a to dzięki współpracy
z systemem Sabre - światowym liderem
wśród Globalnych Systemów Dystrybucji.

Już po kilku kliknięciach myszką
przekonasz się jak jest to proste.
Dzięki szeregowi dodatkowych funkcji
z pewnością docenisz narzędzie, które
wkrótce oddamy w Twoje ręce.

Sabre “FlightExpress” czerpie rozwiązania z najnowszych technologii.

Merlin.X + FlightExpress + Auto Na Wakacje = Shop at one stop

Flota Rudolf Reisen wpływa
do Merlin.X.
SOPOLskie oferty w Merlin.X
Informujemy Państwa o udostępnieniu
ofert kolejnego organizatora: Sopol
w wyszukiwarce tourop.merlinx.pl.
Biuro Sopol zajmuje się organizacją
letnich wakacji lotniczych w Turcji
− Fethiye, Oludeniz, Marmaris; zimowego
pobytu w Dolomitach oraz włoskich
i austriackich Alpach. Zimowa oferta
Sopol to dojazd autokarowy lub własny.
Oferta krakowskiego biura Sopol
wzbogacona jest o wynajem luksusowych
autokarów. Szczegóły dotyczące oferty
i zakresu działalności SOPOL znajdą
Państwo na stronie: http://sopol.pl.
Zapraszamy do rezerwacji w Merlin.X.!

Poczuj smak prawdziwych przygód.
Wyp ł y ń w rejs ze specjalist ą
w dziedzinie morskich wypraw.
Od teraz w systemie Merlin.X możliwa
jest rezerwacja prawdziwych rejsów.
Wśród ofert RUDOLF REISEN
znajdziesz cały świat od Karaibów przez
najciekawsze miejsca Ameryki Północnej,

HIT w Merlin.X!
Agenci, którzy mają z nami podpisaną
umowę oraz z touroperatorem
Neckermann Polska na sprzedaż tylko
oferty HIT, LAST oraz JOKE, mogą
już zakładać te rezerwacje w systemie
Merlin.X.

Południowej, Alaskę, Morze Śródziemne,
fiordy Norwegii, wyspy Azji i pełne
nostalgii rejsy wzdłuż wybrzeży Afryki
oraz wysp Oceanu Indyjskiego.
Rozrywka, restauracje, baseny, gry,
kasyno, a nawet lodowiska z bardzo
ciekawymi wycieczkami w odwiedzanych
portach, to wszystko oferuje RUDOLF
REISEN.
Szczegóły dotyczące nowego organizatora Merlin.X znajdziesz na stronie:
www.rudolfreisen.pl oraz www.allcruises.pl.
Od 1-go maja oferty touroperatora
Rudolf Reisen Poland dostępne są
w systemie Merlin.X!
W celu aktywowania sprzedaży należy
zgłosić do organizatora nasz 9 cyfrowy
numer agencyjny, który uzyskają Państwo
dzwoniąc pod numer +48 71 785 92 70
lub pisząc na adres e-mail:
robertz@e-systemy.com.
Zapraszamy i zachęcamy
do Rezerwacji...

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

