
CĂLĂTORII DE AFACERI

Ceea ce facem noi cel mai bine este să organizăm călătorii, de o zi sau de o lună, 
călătorii de afaceri sau în interes personal, cu avionul particular sau cu o cursă de 
linie sau vacanțe pentru întreaga familie.

Agentul dumneavoastră personal este gata să răspundă oricăror solicitări 
legate de planurile dumneavoastră de călătorie, � e că mergeţi într-un voiaj de 
afaceri, � e în vacanţă.
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Datele noastre de contact, informaţii utile şi oferte vă stau la dispoziţie pe 

Ştim că odată demonstrată capacitatea 
noastră de a răsplăti încrederea
clientului, parteneriatul între noi va
aduce satisfacţie ambelor părţi 
pe termen lung.



» Rezervări şi emiteri de bilete de avion pentru orice destinaţie internă şi 
internațională – orice companie aeriană, inclusiv cele low-cost

• Compararea tarifelor
• Creative ticketing
• Rebooking înainte şi după emiterea biletului
• Rezolvarea listelor de aşteptare
• Informaţii generale despre orarul zborurilor, regulamente cu privire la 
procedurile vamale, vize de călătorie, starea vremii. 

» Rezervări şi emiteri de bilete pentru transport terestru: autocar sau tren, pentru 
toate destinaţiile din Europa.

» Rezervări şi emiteri de bilete pentru transport maritim: feribot, vapor sau 
croaziere – destinaţii interne sau internaționale.

» Rezervări de hoteluri în ţară şi în străinătate.

» Rent-a-car în ţară şi în străinătate.

» Servicii turistice – vacanţe, sejururi, tururi de oraş, city break-uri, rezervări de 
bilete pentru spectacole, concerte sau evenimente sportive, etc.

» Organizarea de transferuri în ţară sau în străinătate.

» Organizarea de evenimente speciale: întâlniri, conferinţe, seminarii.

» Asigurări medicale de călătorie.

» Asistenţă juridică, asistenţă în caz de accident sau probleme medicale.

» Servicii de urgenţă asigurate 24 de ore din 24.
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PRODUSE

CĂLĂTORIA, UN STIL DE VIAȚĂ



» Servicii de aşteptare individualizate.

» Servicii de transport cu şofer.

» Zboruri în regim charter pentru VIP şi grupuri.

» Întâmpinare şi transfer exclusive.

Fie că este o surpriză pentru cei pasionați și doritori de senzații extreme, fie că 
este o plimbare organizată de o zi sau de două zile, Pink Travel aduce în România 
acest serviciu adăugat pachetului de aventură.

Pink Travel este mijlocul prin care aducem pe piața românească cele mai bune  
tarife pentru destinațiile exotice de vacanță din întreaga lume și oferte excelente 
pentru vacanțe în Caraibe: Republica Dominicană, Mexic, Cuba, Jamaica.

Clienții noștri vor beneficia de oferte personalizate și de consultanță turistică, 
scopul nostru fiind acela de a menține o relație interactivă  pentru garanția unei 
vacanțe  perfecte.

Având colaboratori de renume pe plan mondial și oferind toate serviciile 
turistice, avem încredere că vom crea din călătoriile dumneavoastră un stil de viață.

Acest departament este special gândit pentru clienții care doresc vacanțe 
personalizate. Aceștia pot alege vacanțe exclusiviste, construite după propriile 
dorințe, puncte de interes,  durată și buget.
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SERVICII VIP

OFFROAD

VACANȚE EXOTICE

TAILOR MADE TOURS

SERVICII EXCLUSIVISTE



» Toate produsele şi serviciile pe care le veţi primi vor fi special create astfel încât 
să întâlnească toate cerinţele formulate de dumneavoastră.

» Consultantul dumneavoastră are responsabilitatea optimizării bugetului de 
travel, având la bază istoricul activităţii derulate.

» Echipă dedicată.

» Asistenţă în dezvoltarea şi implementarea politicilor de călătorie.

» Suport în negocierea cu companiile aeriene.

» Săptămânal veţi fi informat cu privire la ultimele noutăţi din domeniu, oferte 
speciale sau evoluţia pieţei de turism prin intermediul newsletter-ului nostru.

» Creșterea abilității de încadrare în bugetul prevăzut pentru călătorii.

» Reflectarea diferitelor contracte special încheiate cu transportatori aerieni, 

lanțuri hoteliere sau operatori rent a car.

» Marcarea unor furnizori de servicii de călătorie ca preferați.

» Durata estimată a efectuării rezervării de 5-10 minute.

» Control asupra rezervărilor cu posibilitate de modificare .

» Obținerea detaliilor de itinerariu împreună cu toate informațiile utile pentru 

călătorie.
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BENEFICII

AVANTAJE


