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MAGIC Travel, viac ako len
cestovná kancelária

Mnohí z nás si často kladú otázku, ktoré je ideálne miesto na dovolenku? Je to tyrkysové
more Francúzskej riviéry, biele pláže Karibiku, golf na Tureckej riviér, alebo prechádzky
po neobývanom ostrove? Odpoveďou je však ďalšia otázka.

K

to mi pomôže vybrať ideálne
miesto na moju dovolenku? Kde
nájdem ten svoj kúsok raja na
zemi? No predsa v cestovnej kancelárii
MAGIC Travel, ktorá svojim klientom
zabezpečuje nezabudnuteľné zážitky
spojené s maximálnym komfortom už
takmer desať rokov. Za toto obdobie si vybudovala popredné miesto poskytovateľa
kvalitných služieb. Výber destinácie,
hotela a ďalších s tým spojených služieb
prispôsobuje požiadavkám zákazníkov
podľa spôsobu, akým mienia stráviť
dovolenku. Či už klient preferuje aktívny
alebo pasívny oddych. Od adrenalínových
dobrodružstiev v Afrike až po absolútny
relax na Tichomorských ostrovoch, to
všetko cestovná kancelária MAGIC Travel
vie zabezpečiť vďaka individuálnemu
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prístupu ku klientom. Ponuka je naozaj
bohatá, popri luxusných komplexoch vo
vychytených letoviskách, nájdete v ponuke aj intímne súkromné vily a apartmány, ukryté pred očami zvedavcov.



Okrem klasických katalógov cestovná
kancelária MAGIC Travel pripravila už
druhé vydanie publikácie „Luxusné
rezorty sveta“. Je to jedinečný titul na
slovenskom trhu, v ktorom sú na vyše 500
stranách prezentované najexkluzívnejšie
rezorty sveta. Táto exkluzívna publikácia
vychádza v limitovanej sérii a je určená
predovšetkým pre tú najnáročnejšiu
klientelu. Už niekoľko týždňov môžete
nájsť celú ponuku a ešte viac na novej
verzii webovej stránky. Nájdete tu nielen
širokú ponuku hotelov a rezortov rôznych

kategórií, ale aj množstvo aktuálnych informácií o leteckých spoločnostiach, novootvorených hoteloch, nových trendoch
v cestovnom ruchu, množstvo obrázkov
a videí z hotelov, ale aj regiónov. Na
novej webovej stránke www.magictrevel.
sk nájdete okrem klasických pobytových
zájazdov aj širokú ponuku luxusných plavieb. Tento typ dovolenky zažíva v poslednom období skutočnú renesanciu. Okrem
pohodlia, ktoré luxusné lode poskytujú v
plnom rozsahu ako kvalitné hotely, ponúkajú čosi navyše – prehliadku niekoľkých
krajín počas jednej dovolenky.



Pre tých, ktorí si chcú oddýchnuť od
každodenného stresu a zvonenia mobilných telefónov, sú tu wellness pobyty.
Mnohí z nás podľahli tejto slabosti.

Nečudo, veď sa to stáva náboženstvom
v modernom dovolenkovom svete. Wellness rezorty už nájdete v ktoromkoľvek
kúte sveta. V cestovnej kancelárii MAGIC Travel nezabúdajú ani na tých, čo
si chcú oddýchnuť aktívne pri golfe.
Ako člen svetovej asociácie golfových
touroperátorov vám zabezpečí Tee
time na ktoromkoľvek golfovom ihrisku
sveta. Okrem individuálnych pobytov
zabezpečuje aj firemný servis. Služby
tohto charakteru v CK MAGIC Travel
neznamenajú iba rezerváciu letenky,
zabezpečenie transferu a ubytovania pri
individuálnych služobných cestách, ale aj
starostlivé plánovanie firemných mítingov, teambuildingov, alebo napríklad aj
spoločných dovoleniek partií priateľov,
a to naozaj v ktorejkoľvek časti sveta.
Motivačná turistika zaznamenala s rozvojom firiem na Slovensku ozajstný
boom. Od 80-tych rokov, kedy sa pracovné nasadenie odmeňovalo odznakmi
a diplomami, sme sa posunuli k sofistikovanému spôsobu prejavenia vďaky
za pracovné nasadenie. Čo už môže byť
väčšou motiváciou pre zamestnancov
ako potápanie v Červenom mori alebo
pobyt na thajských plážach, prípadne
nezabudnuteľný zážitok z futbalového
zápasu Real Madrid – FC Barcelona.



Dovolenka s cestovnou kanceláriou
MAGIC Travel znamená skutočnú dovolenku bez starostí. Zabezpečí komplexný
servis vrátane transferov, parkovania
na letiskách, vybavenia víz, poistenia
a rôznych druhov osobitných služieb,
o ktoré má klient záujem. Chcete zažiť
neopakovateľné chvíle? Tak neváhajte
a klikajte na www.magictravel.sk alebo
navštívte kancelárie CK MAGIC Travel v
Bratislave na Zámockej ul. 38 alebo od
augusta 2010 aj v nových priestoroch na
Galvaniho ul. 17.
MAGIC Travel, s.r.o.
Tel.: 02 /4444 1130, 5464 0496
Fax: 02/ 4444 1129
E-mail: magic@magictravel.sk
letenky@magictravel.sk
www.magictravel.sk
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