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Info tour 2008 Merlin.X zakończone pomyślnie
Podsumowując tegoroczne Info Tour
możemy pochwalić się setkami osobiście
poznanych Agentów nawet
w najodleglejszych częściach Polski.
Była to świetna okazja do omówienia
wszystkich zagadnień odnośnie użytkowania systemu rezerwacyjnego.
Mogliśmy podzielić się z Wami naszymi
nowymi modułami jak i planowanymi
nowościami, które lada moment
pojawią się w systemie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasz
czas, Wasze opinie i uwagi. Wszystkie
te cenne sugestie zostaną skrupulatnie
przeanalizowane przez nas.
Jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji.
Wasz Merlin.X Service Center

STARTUJEMY Z PEGASEM

MEGA OFERTA W MEGA SYSTEMIE

NOWE TOUR W WYDANIU EASY

Do grona dotychczasowych organizatorów,
dostępnych w Merlin.X dodaliśmy kolejne
nowe biuro: Pegas Touristik.

Do obecnej listy organizatorów, dostępnych w naszym systemie dołączyło
Biuro Podróży MEGA TRAVEL ,
zajmujące się kompleksową
działalnością w dziedzinie turystyki.

Podróż do bałkańskich (ale i nie tylko)
destynacji przygotuje dla Państwa nasz
nowy organizator: Biuro Podróży Easytour,
dostępny już od dziś w systemie Merlin.X.

Pegas Touristik specjalizuje się w organizacji wypoczynku do Egiptu - Sharm
el Sheikh oraz na Riwierze Tureckiej
- Alanya, Kemer, Belek i Side,
korzystając ze sprawdzonych linii
lotniczych, takich jak PLL LOT i MNG
Airlines.
Mimo, iż siedziba biura znajduje się
w Warszawie, Pegas proponuje
wyloty z kilku miast Polski, m.in.:
Warszawy, Krakowa, Katowic,
Wrocławia i Poznania.

Mega Travel jest organizatorem:
wylotów na Kretę (w każdą sobotę od
połowy czerwca do końca września),
wyjazdów sportowych, pdw. na GP
Formuły 1, Euro 2008, mecze Ligi
Mistrzów, ligi włoskiej, hiszpańskiej,
angielskiej,
wyjazdów narciarskich z dojazdem
własnym do Austrii, Włoch, Słowacji,
Szwajcarii i Niemiec (ok. 1000 obiektów),

Szyjąc ciekawe i zróżnicowane oferty
na miarę potrzeb Klientów Easytour
obiera za swoje główne kierunki Bułgarię,
Chorwację oraz Hiszpanię. Dodatkowe
specjalności to Grecja oraz Włochy.
Tradycja zobowiązuje - standard
i jakość obsługi to priorytety ofert,
przygotowywanych już od 1995 roku.
Życząc wielu pięknych wakacyjnych
wspomnień, Easytour pozostaje do
Państwa dyspozycji i zaprasza do
zasmakowania w Bułgarii, Chorwacji
oraz Hiszpanii.

wyjazdów grupowych, motywacyjnych
i wyjazdów dla firm.
Zapraszamy do zapoznania się
z ofertami i ich rezerwacji w systemie
Merlin.X oraz na stronie organizatora:
www.pegas.com.pl.

Szczegóły dotyczące oferty i zakresu
działalności Mega Travel znajdą Państwo
na stronie: www.megatravel.pl.

Szczegóły dotyczące nowego organizatora znajdą Państwo na stronie:
www.easytour.pl.

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 TourIII
Neckermann Polska • Nowa Itaka • Orka Travel • Pegas Touristik • Rainbow Tours • Retman • Rudolf Reisen • Maestral • Sindbad
Selectours • Sky Club • Sopol • Sun & Fun Holidays • Święcki Trawel • Tene Tour • TUI Polska • Volare Travel • Wezyr Holidays • Millenium

