Naša cestovná kancelária poskytuje klientom služby prevažne v oblasti
sprostredkovania prepravy a ubytovania v krajinách Juhovýchodnej Ázie. Okrem
organizovania skupinových zájazdov so slovenskými sprievodcami taktiež
spracovávame individuálne cesty "na kľúč". Špecializujeme sa na zostavenie
kompletnej dovolenky podľa predstáv klientov, od rezervácie hotelov v Saigon, cez
vybavenie leteniek s odletom z Európy, leteckej, pozemnej i lodnej dopravy v rámci
Ázie, až po sprostredkovanie služieb našich miestnych sprievodcov vo vybraných
krajinách.
Potrebujete nájsť lacné letenky?
Neváhajte nás kontaktovať! Vybavíme vám letenky, ktoré budú spĺňať všetky vaše
kritériá nielen s odletom z Viedne či Budapešti, ale aj preletové letenky medzi
jednotlivými štátmi v rámci Ázie.
Hľadáte ubytovanie v Ázii?
Vyberte si z našej ponuky! S výberom konkrétnych hotelov vám radi poradíme, stačí
nám len povedať, aký typ ubytovania preferujete.
Chcete cestovať do Ázie a neviete ako na to?
Zorganizujeme vám kompletnú dovolenku podľa vašich predstáv!
Eventy v zahraničí
Keďže máme bohaté skúsenosti s organizáciou firemných eventov a
teambuildingových aktivít na Slovenku, ponúkame tieto služby aj v zahraničí.
Špecializujeme sa na organizovanie firemných akcií v celej Ázii. Ponúkame možnosť
navštíviť rôzne exotické miesta, utužiť kolektív pri športových i relaxačných
aktivitách, budovať priateľské vzťahy na spoločných zážitkoch pri poznávaní iných
kultúr a krajín.
Svadby v exotike
Ponúkame dokonalú svadbu v exotickom Vietnamu. Táto krajina ponúka krásne
prímorské strediská, panenskú prírodu, priateľských ľudí a úžasnú exotickú
atmosféru vďaka ktorým sa z nej stáva perfektné miesto na uzavretie manželstva.
Vďaka našim bohatým skúsenostiam a pevným partnerstvám Vám bez komplikácií
zabezpečíme romantický svadobný obrad, hostinu a novomanželia môžu zároveň v
Vietnamu prežiť nezabudnuteľné medové týždne. Na osobnom stretnutí, telefonickou
alebo e-mailovou komunikáciou s Vami dohodneme všetky potrebné detaily.
Cestovné poistenie
Ponúkame Vám aj krátkodobé cestovné poistenie.
Poistenie obsahuje:
•
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
•
Asistenčné služby bez limitu
•
Úrazové poistenie
•
Poistenie zodpovednosti za škodu
•
Poistenie batožiny do výšky 700 €
Cenu poistenia Vám spravíme na mieru, na základe dĺžky pobytu a cieľovej
destinácie.
SAIGON
od 875 €

•
Odlet z: Vieden
•
Trieda: ekonomická
•
Ceny sú za spiatočné letenky vrátane víza do Vietnamu
Spiatočná letenka.
Cena je uvedená vrátane letiskových poplatkov a víza do Vietnamu.

