
  

Podróże z charakterem...



  

O Hellas Travel

● Hellas Travel to dynamicznie rozwijająca się marka z 
doświadczeniem

● Usługi dostosowane są specjalnie do potrzeb Klienta

● Dzięki współpracy z największymi liniami lotniczymi, 
sieciami hotelowymi oraz towarzystwami 
ubezpieczeniowymi gwarantujemy bezpieczeństwo oraz 
wysoki standard podróży

● Znany i szanowany właściciel – Teo Vafidis



  

Nasza oferta

● Wycieczki i wczasy we 
wszystkich krajach świata

● Podróże szyte na miarę, czyli 
specjalnie dopasowane 
programy do Państwa potrzeb

● City break w najpiękniejszych 
miastach Europy

● Wyjazdy integracyjne i 
szkoleniowe w kraju i 
zagranicą

● Podróże kulinarne



  

Hellas Travel – najlepszy doradca 
ds. podróży służbowych

Wybór Hellas Travel jako 
stałego agenta gwarantuje 
Państwu:

● Szybką realizację każdego zamówieniaw sposób 
najbardziej zgodny z Państwa oczekiwaniami, z 
uwzględnieniem najkorzystniejszych rozwiązań 
wynikających z aktualnych połączeń, cen i taryf

● Profesjonalna obsługa oraz opieka od pierwszego 
spotkania do zakończenia wyjazdu. Współpracujemy z 
najlepszymi przewodnikami oraz pilotami w branży

● Konsultacje i szkolenia dla Personelu 
odpowiedzialnego w Państwa firmie za podróże 
służbowe

● Specjalnie przygotowane programy i kalkulacje 
obejmujące najciekawesze atrakcje wybranej 
destynacji



  

Rezerwacja miejsc hotelowych

● Posiadamy możliwość natychmiastowej 
rezerwacji miejsc w ponad 40.000 hoteli na 
całym świecie

● Ponad 6000 hoteli w Grecji i na Cyprze

● 95% hoteli z dostępem do stawek specjalnych, 
niższych nawet o 40% od cen obowiązujących 
w recepcjach hotelowych

● Specjalne stawki na usługi kongresowo-
biznesowe w hotelach



  

Ubezpieczenia

● Klientowi dajemy neutralną 
informację o ofertach 
ubezpieczeniowych.

● Możliwość wyboru firmy, 
sumy i zakresu 
ubezpieczenia



  

Podróże i warsztaty kulinarne

● Wyjątkowa propozycja dla ludzi 
pracujących na co dzień w 
odmiennych warunkach

● Idealny sposób wzbogacenia 
programu wyjazdu integracyjnego

● Możliwość rozbudowania programu 
o pokazy grup folklorystycznych z 
nauką tańców lub rękodzieła

● Zwiedzanie winnic, manufaktur 
połączone z degustacjami i 
poznawaniem tradycyjnych metod 
produkcji 



  

Specjalizacja Hellas Travel

● Grecja – od lat 
najpopularniejszy  
kierunek wyjazdów 
wypoczynkowych oraz 
podróży biznesowych 

● Cypr – cudowna wyspa 
położona na styku wielu 
kultur kusi swoim pięknem 
oraz doskonałą 
infrastrukturą turystyczną



  

Zaufali nam m.in.:



  

Zapraszamy do kontaktu:

Warszawska 58c lok.5

02-496 Warszawa

22 291 55 05

600 179 525

790 807 055

www.hellastravel.pl

grupy@hellastravel.pl 

http://www.hellastravel.pl/
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