VÍTEJTE V TRAVEL FAMILY

RODINĚ SPECIALISTŮ NA DOVOLENOU
Cestovní kanceláře Viamare a VTT se staly od 1. 10. 2018 součástí rodiny TRAVEL FAMILY.

HLAVNÍ VÝHODY RODINY TRAVEL FAMILY
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
NA JEDNOM MÍSTĚ

AKČNÍ NABÍDKY NAPŘÍČ
CELOU RODINOU

VÝHODNÝ BALÍČEK 1 + 1
S EXTRA SLEVOU AŽ 7 %

Na webu či našich pobočkách snadno zjistíte
vše o zájezdech na léto, zimu i o relaxačních
pobytech. U nás si můžete vybírat. Máme
pro vás různé typy zájezdů, rozmanitý
výběr destinací, mnoho druhů ubytování,
stravy a dopravy. Dokonce termín umíme
přizpůsobit vašim potřebám.

Můžete využívat akčních nabídek z celé
naší rodiny. Akce typu Veselé léto,
Dovolená za pár kaček, Děti zdarma,
Děti výhodně nebo zvýhodněné nabídky
pro rodiny s dětmi šetří vaši kapsu.

BEZPLATNÁ ZMĚNA ZÁJEZDU
V RÁMCI RODINY

VĚRNOSTNÍ SLEVA

Objednáte-li si do 31. 3. 2019 ke svému
zájezdu ještě jeden realizovaný v sezóně
2019 v rámci rodiny, dáme Vám k aktuální
ceně druhého pobytu extra slevu ve výši
7 % z katalogové nabídky dovolených
u moře a 5 % z relaxačních a zimních
pobytů. K letní dovolené tak výhodněji
získáte další letní, zimní nebo relaxační
pobyt. Extra slevu lze kombinovat pouze
s First Minute slevou.

Díky naší rodině si ještě měsíc před
odjezdem můžete bezplatně vyměnit
zájezd zakoupený do 31. 3. 2019 za jiný,
a to ve všech dostupných destinacích.
Neváhejte se na nás obrátit, poradíme
vám se změnou.

Věrnostní sleva 2-3 % vám zůstává.
A rozšiřuje se na zájezdy v rámci celé
naší rodiny. Slevu tedy uplatníte při
nákupu jakéhokoli zájezdu z naší
nabídky.

TRAVEL FAMILY - RODINA SPECIALISTŮ NA DOVOLENOU
Rodina tradičních a oblíbených českých značek.
Více než 27 let vás doprovázíme na vaší pohodové dovolené. Ročně s námi stráví svoji dovolenou přes 70 tisíc klientů.
Silná a stabilní skupina, patříme do sedmičky největších cestovních kanceláří v ČR.
Nejširší nabídka na Řecko a řecké ostrovy, Kypr a Chorvatsko na českém trhu.
Pestrý výběr destinací: Řecko a řecké ostrovy, Kypr, Chorvatsko, Bulharsko, Černá Hora, Slovinsko, Itálie, Sicílie, Kalábrie, Malta,
Turecko, Maďarsko, Slovensko, ČR a další.
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