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REJSY.PL Z POLSKIM PILOTEM
Marco Polo Travel, jeden z pionierów branży rejsów wycieczkowych w Polsce, wydał
katalog z propozycjami wakacyjnymi na sezon od stycznia do czerwca 2015 roku.
Nowością w ofercie są rejsy z polskim pilotem, który zapewnia turystom opiekę
podczas trwania morskiej przygody.
Pośrednik, który ma w ofercie największe linie oceaniczne na zimę proponuje hitowe wśród
polskich rejsowiczów Karaiby, egzotyczny Mauritius oraz Dubaj i Półwysep Arabski, gdzie w
styczniu można wybrać rejs już za 549 euro w opcji z trzema posiłkami. Wczesną wiosną
turyści popłyną z polskim pilotem na bardzo popularne o tej porze roku Wyspy Kanaryjskie.
Majówka to początek sezonu na Morze Śródziemne i ciekawe trasy z Włochami, Maltą,
Hiszpanią, Grecją czy Chorwacją w programie.
Na wczesne lato Marco Polo Travel proponuje sprawdzone kierunki na 8, 10 lub 14-dniowe
wyjazdy, czyli wyspy greckie, norweskie fiordy oraz Baleary, gdzie rejs z polskim pilotem w
drugiej połowie czerwca, z transportem i trzema posiłkami można kupić za 1099 euro.
- Coraz częściej nasi klienci szukają kompletnego produktu, łącznie z podróżą do portu
wypłynięcia oraz opieką polskojęzycznej osoby już na pokładzie. Stąd decyzja o
uruchomieniu rejsów z pilotem, które już cieszą się u nas sporym zainteresowaniem –
komentuje Piotr Gralak z Marco Polo Travel, odpowiedzialny za projekt rejsów z polskim
pilotem.
W katalogu nie brakuje także egzotyki dla najbardziej wymagających amatorów spędzania
urlopu na morzu. Dla nich właśnie przygotowano propozycje transatlantyckich rejsów m.in.
na pokładzie Queen Mary 2 oraz wypraw dookoła świata, które trwają 116 dni. Klienci mogą
także wybierać spośród rejsów po Pacyfiku, w Azji i w Ameryce Północnej z Alaską.
Katalog dostępny jest u agentów turystycznych oraz na rejsy.pl
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***
eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do działania w
segmencie turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do której należą
następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco
Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych) i StayPoland. Od stycznia 2014 r. eTravel jest
operatorem popularnego serwisu pośredniczącego w sprzedaży biletów lotniczych
www.Lataj.pl. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Kontakt dla mediów:
Kinga Fromlewicz
PR&IR Manager
mail: kinga.fromlewicz@etravel.pl
Tel: +48 22 492 08 36
Kom: +48 885 850 120
eTravel S.A.
ul. Woronicza 15,
02-625 Warszawa

eTravel S.A. 02-625 Warszawa;ul. Woronicza 15 tel: (022) 5673100 fax: (022) 5673101
KRS: 0000394089

NIP: 521-36-14-786

REGON: 144414773

Kapitał zakładowy : 1.380.000 PLN

www.etravel.pl www.hotele.pl www.efly.pl www.rejsy.pl www.nbt.pl www.tourismguide.ro

