
Svet je Vám otvorený!

Skupinové a incentívne
Služobné cesty

Individuálne a paušálne dovolenky

... garancia kvalitného cestovania



Cestujte s nami na všetky spôsoby:

Dovolenka pri mori: leto, slnko, pláž a more. 
To hádam stačí, či? 

Krátka dovolenka: krátko a kompaktne. 
Taká cesta padne vždy vhod. 

Okružné plavby: nasávajte čistý morský vzduch 
po celý deň. Objavte tie najrozmanitejšie mestá 
a miesta. 

Športová/Aktívna dovolenka: Odpočinok je 
pre Vás príležitosťou byť aktívny.  

Zdravie a wellness: Doprajte svojmu telu 
oddychový čas. Okrem blahodarne pôsobiacich 
kúr oceníte aj kulinárske zážitky. 

Cesty za poznaním: Na tomto svete je toho 
toľko, čo treba vidieť, toľko tajomných pokladov, 
ktoré čakajú len na to, aby ste ich objavili. 

Skupinové zájazdy: Cestujte spoločne a využite 
výhody miestneho turistického sprievodcu.  



70 000 pre 20 000 000

70 000 pracovníkov spoločnosti World of  TUI po celom svete - my  
úplne vpredu na fronte - všetci chcú to isté:  uspokojiť Vás - 20 000 000 
klientov na celom svete nás otestovalo v minulom roku. Naše cestovné 
kancelárie, naši touroperátori, naše hotely, naše lietadlá, naše miestne 
agentúry, naše znalosti a angažovanosť. 

Chuť na cestovanie?

World of TUI predstavuje nový svet cestovania. Podnikatelia v oblasti 
turistiky sa  zlúčili, aby Vám mohli ponúknuť najvyššiu kvalitu.  

TUI ReiseCenter 
S viac ako 90 pobočkami v Rakúsku sa predstavuje TUI ReiseCenter ako 
značka kvality aj na Slovensku s viac ako 10 pobočkami, už od roku 2004.

TUI 
Kvalitný organizátor ciest pre vysokohodnotné „Cestovanie a Zážitky“ 
po celom svete. 

GULET
Vysnívaná dovolenka „Made in Austria“.

Airtours - defining luxury travel since 1967
Ponuka tých najluxusnejších hotelov, rezortov a v rámci nich tých najex-
kluzívnejšich typov izieb po celom svete.

Terra Reisen 
Najväčší touroperátor na pobyty vlastnou dopravou sa stará o to, aby 
Vaša dovolenka vlastným autom bola vydareným zážitkom. 

1-2-Fly
Pri týchto cenách sa musí cestovať: 1-2-Fly ponúka pobyty pre všetkých 
milovníkov dovoleniek, ktorých peňaženka je skromná. 

Magic Life
All inclusive klubové zariadenia „Made in Austria“.

Chuť na cestovanie



Chuť na kompetenciu...

Všetko z jednej ruky dáva istotu

Možnosť kedykoľvek požiadať o odborné rady, Vám garantuje 
nielen maximálny zážitok, ale aj optimum záruk. Tomu, že Vám 
vysvetľujeme výhody rozsiahlych programov spoločnosti Word of TUI, 
budete rozumieť.  Samozrejme poznáme aj silné stránky všetkých 
ostatných renomovaných touroperátorov na trhu, ktorých služby 
taktiež ponúkame (ako napr. Dertour, Meiers Weltreisen, FTI Touristik,
Neckermann, Thomas Cook, Jumbo Touristik, Tai Pan, Jahn Reisen, 
Interchalet, Costa Kreuzfahrten a mnoho ďalších). Ochotne Vám 
poradíme a rezervujeme tú najlepšiu ponuku pre Vás. Plníme Vaše 
priania. Dokonale. 

Chuť na kompetenciu? 

Myslíme len na dovolenku - naše myšlienky sa točia okolo Vášho 
cestovania - a keď Vaši osobní cestovní poradcovia v našom 
TUI ReiseCenter myslia na dovolenku a cestovanie, potom sa myslí 
naozaj na všetko .... 

m Dovolenka za jednotnú cenu všetkých známych      
 rakúskych a nemeckých renomovaných touroperátorov 
m  najlepšie All inclusive kluby napr. Magic Life - Club   
 alebo Robinson
m  Last Minute ponuky nájdeme pre Vás stlačením klávesy      
 prostredníctvom špeciálnych rezervačných systémov
m  Okružné cesty, od neformálnych rodinných výletov až   
 po exkluzívne, celosvetové výlety na lodi snov - aj na   
 lodiach dcérskej spoločnosti World of TUI - Hapag Lloyd
m  Klasické letné dovolenky a relaxačné wellness pobyty   
 pre cestujúcich s vlastným autom v Taliansku, Chorvátsku,   
 Rakúsku a v mnohých ďalších krajinách 
m  Individuálne cesty podľa Vašich osobných predstáv          
 s rezerváciou lietadla, hotela a prenajatého vozidla
m Skupinové cesty budú organizované na mieru podľa      
 želaní firiem, inštitúcií, jednotlivcov a korporácií
m Obchodné cesty a stimulačné (incentívne) cesty           
 s plným servisom 



Chuť na kvalitu...

Jednoznačné ponuky

... je jedno, či jednoducho hľadáte len Váš pokoj alebo non stop par-
ty, či šport, kultúru alebo chcete oddychovať na pláži - vo Vašom 
TUI ReiseCenter nájdete vždy to správne ...

Chuť na kvalitu 

m najlepšie vyškolený odborný personál 

m individuálne a angažované poradenstvo

m najmodernejšie technické vybavenie

m záruka veľkého podniku 

Maximálna kompetencia vo veciach cestovania, absolútne na 
zákazníka orientované myslenie a medzičasom všade známy úsmev 
World of TUI nie je pre všetkých pracovníkov len heslom, ale 
jednoducho samozrejmosťou. 

Tím pracovníkov vo Vašom TUI ReiseCenter má špeciálny pomer cien 
a služieb. Prostredníctvom špeciálnych elektronických programov sa 
kontrolujú ponuky rozličných touroperátorov. Odídete jednoducho 
výhodnejšie - bez porovnania!



Chuť na fantáziu...

Nič nie je napínavejšie ako budúcnosť 

Budúcnosť začína teraz. S veľkým výberom možností. Nechať fantáziám 
voľný priebeh, smiať sa o preteky so slnkom Jamajky, vylepšiť čínsky 
múr alebo učiť sa po rusky na Havaji.

Chuť na fantáziu 

Úsmev povie viac ako tisíc slov. Rozumejú mu na celom svete a naprieč 
všetkým kultúram. A vytvára pre World of TUI spoločnú pečať kvality, 
a to sa ešte vo svete cestovania nestalo. „Putting a smile on people‘s 
face!“ To je hlavná úloha, ktorú chceme splniť so všetkým čo robíme. 

Opening doors:

Každá cesta začína otvorením dverí. Otvorené dvere dovoľujú vstúpiť, 
pozrieť sa a objavovať. Otvorené dvere sľubujú slobodu, nepredpokla-
dané možnosti a možno dokonca aj kúsok dobrodružstva.

Going beyond: 

Ten, kto chce byť úspešný, sa nesmie uspokojiť s už raz naplnenými 
a dosiahnutými cieľmi. Chceme rozšíriť náš horizont a určovať ďalej 
mieru kvality. 

Enjoying life: 

Ten kto si nenájde čas na pekné veci v živote, ten ich ani „neprežije“. 
Radosť si zaslúži každý. Čím by bol život bez nej?



Chuť na incentívu...

Dni slobody 

Dni, kedy človek nemusí myslieť na nič, ale môže myslieť na všetko.
Dni, kedy človek nemá povinnosti, len práva.
Dni, kedy človek nemusí robiť nič, ale môže robiť všetko.
Dni, kedy človek nemusí byť dokonalý, ale môže si dokonalosť naplno 
užívať.

Chuť na incentívu? 

Spokojní pracovníci a zákazníci predstavujú z každého hľadiska zisk. 
Odmeňte sa neobyčajným stimulom.
Ponúkame Vám miesto pre Vaše nápady. 

Ak si želáte večer s Robbie Williamsom alebo chcete hrať na klavíri 
s Hannouncourt, tak by ste nám to mali povedať. 

Snívate o dobrodružnej plavbe na lodi po Colorado River alebo 
o žiarivej večeri v ľadovom hoteli Rovanjemi, tak by ste nám to mali 
povedať.

Túžite absolvovať cestu okolo sveta po krajinách, ktoré si sami vyberie-
te, tak by ste nám to mali povedať.

Priali by ste cestovať vo vlaku OrientExpres, užívať si luxus 5* hviez-
dičkových služieb priamo uprostred pralesa, tak by ste nám to mali 
pôvedať.

Keď sa sny stanú želaniami, je to prvé. Mať partnerov, ktorí ich splnia, je 
to druhé. Ten krok príde vždy! A my ho pre Vás zorganizujeme. 

Až vtedy, keď ste úplne spokojní, sme spokojní tiež!
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Chuť na služobné cesty...

Business as usual

My ako cestovná kancelária ponúkame v prvom rade služby. Naše „to-
vary“ ako rezervácie letov, prenájmy áut, hotelov, atď. získate v koneč-
nom dôsledku v našich kanceláriách s minimálnymi odchýlkami ceny.

Pre obidve strany výnosná spolupráca nemôže spočívať v jednoduchom 
postúpení percent. Skutočná výhoda v spolupráci s našimi kanceláriami 
spočíva v skúsenostiach, efektívnosti a predovšetkým v osobnom nasa-
dení našich pracovníkov. 

Chuť na služobné cesty?

Spojenie  toho správneho  letu  s najlepšou cenou, príslušné poraden-
stvo, varovanie pred možnými rizikami a  nebyrokratické poskytovanie 
pomoci aj v zahraničí v prípade vzniknutých ťažkostí, nie je pre nás len 
heslom, ale všetky tieto udalosti sú dennodenne prežívané všetkými 
našimi pracovníkmi.  

Prostredníctvom vzťahu našich klientov a spolupracujúcich partnerov 
World of TUI ( jeden z najväčších celosvetových turistických koncernov) 
sme schopní ponúknuť rozsiahly balík servisu a služieb. 

Fazit 

Prostredníctvom Vášho TUI ReiseCenter získate lokálneho, profesionál-
neho partnera s účinnosťou svetového koncernu v pozadí, ktorý jedná 
vo Vašom záujme a podáva na mieru vyrobené riešenia, ktoré sú pri-
spôsobené požiadavkám Vašej firmy.
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Chuť na služobné cesty...

Business as usual

Sme preto „takí veľkí“, aby sme mohli našim klientom ponúknuť ne-
menný vysoký štandard kvality v obchodnej oblasti a napriek tomu sme 
„dostatočne malí“, aby sme zabezpečili osobný servis služieb. 

Spektrum ponuky 

Rezervácie letov: Ponúkame pri zohľadnení Vašej internej cestovnej 
zásady a obchodných potrieb cestujúcich stále tú najhospodárnejšiu 
variantu cesty. 

Vozidlá na prenájom a rezervácie hotelov: Naše vysoko rozvinu-
té rezervačné programy Vám zabezpečia zvýhodnené ceny a množstvo 
iných osobitných podmienok. 

QCM - Quality Check Management:  Jedinečné softvérové riešenie 
používa na pozadí automatické kontrolné mechanizmy, aby bol nájdený 
najvyváženejší  pomer cien a služieb rezervovaných ciest. V odbornom 
žargóne a aj ďalej uvádzaný jednoducho „Roboter“. 

Tarifná skúška: „Roboter“ zasahuje okrem pravidelne publikovaných 
taríf aj do  koncernu „vlastného cestovného“, aby bolo krátko pred od-
letom skontrolované, či bola práve teraz  použitá najnižšia tarifa. 

Čakacie listiny: Aj v tomto prípade „Roboter“ stále kontroluje exis-
tujúce čakacie listiny a neustále samostatne zisťuje voľné miesta. Ako 
náhle dôjde k potvrdeniu lepšej alternatívy, je táto alternatíva okamžite 
oznámená nášmu pracovníkovi prostredníctvom systému. 

Profily zákazníkov: „Roboter“ porovnáva pri uskutočnených rezer-
váciách, či boli zohľadnené zverené cestovné zásady, želané rezervácie 
miest na sedenie, určité želania na stravu, atď. a v prípade potreby  
adekvátne upraví rezerváciu. 

Crossticketing: „Roboter“ skontroluje v systéme už existujúce  rezer-
vácie tých istých zákazníkov a pokúsi sa docieliť lepšiu celkovú cenu 
z kombinácii viacerých rezervácií.B
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Chuť na profesionálneho sprievodcu...

Naši sprievodcovia

Delegáti v destináciách majú niekoľkoročné skúsenosti so sprevádza-
ním zahraničných cestujúcich po krajinách celého sveta. Prechádzajú 
náročnými testami a skúškami a až po absolvovaní niekoľkomesačnej 
praxe prichádzajú do kontaktu s klientom. Delegáti sa nachádzajú v de-
stináciách počas celého roka a sú pripravení poskytnúť tie najkvalit-
nejšie služby našim klientom, teda Vám. Nakoľko ide o nemecky, resp. 
anglicky hovoriach delegátov, ktorí majú vo svojej kompetencii klientov 
z niekoľkých krajín Európy, nie je možné, aby sa naplno venovali incen-
tívnym skupinám počas celého ich pobytu.

Z tohto dôvodu dlhoročne spolupracujeme s vybranými slovensky ho-
voriacimi sprievodcami, ktorí majú niekoľko ročné skúsenosti so spre-
vádzaním a vždy sú vyberaní podľa konkrétnej destinácie a požiadaviek 
klienta.

Z našich dlhoročných skúsenosti vieme, že sprievodca je pre klienta 
jedna z najdôležitejších častí balíka služieb, ktorý zabezpečujeme. Kla-
dieme preto vysoké požiadavky na znalosť jazykov, poznatky z danej 
krajiny a lokality, kompetenciu a samozrejme v neposlednom rade 
prístup. Mnohokrát využívame práve našich dlhoročných spolupracov-
níkov sprievodcov k vypracovaniu ponúk pre zadávateľov.

Nami vybraný sprievodca je vždy pred uskutočnením zájazdu predsta-
vený klientovi na osobnom stretnutí. Klient má tak možnosť osobne 
spoznať sprievodcu a prekonzultovať s ním jeho požiadavky so stano-
vením určitých pravidiel.
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Chuť na skúsenosti...

Referencie

Afrika   počet osôb 20, poznávací zájazd
Cesta okolo sveta  počet osôb 6, poznávací zájazd
Čína   počet osôb 4, business zájazd
Dominikánska rep.  počet osôb 30, relaxačný pobyt   
    pre zamestnancov
Egypt   počet osôb 30, relaxačný pobyt
Francúzsko, Bordeaux počet osôb 20, poznávací zájazd
Indonézia, Bali  počet osôb 15, relaxačno-poznávací   
    zájazd
Keňa   počet osôb 25, poznávací zájazd   
    pre VIP klientelu
Kuba     počet osôb 50, poznávací zájazd
Maurícius    počet osôb 20, organizácia svadby
Mexiko     počet osôb 50, motivačno-incentívny   
    zájazd
Portugalsko, Lisabon počet osôb 20, poznávací zájazd
Rakúsko   počet osôb 30, lyžovačka
SAE-Dubaj  počet osôb 25, poznávací zájazd
Španielsko-Teneriffe počet osôb 40, relaxačný pobyt   
    pre zamestnancov
Thajsko     počet osôb 200, motivačno-incentívny  
    zájazd, konferencia
Turecko     počet osôb 200, motivačno-incentívny  
    zájazd, konferencia 
Turecko    počet osôb 135, motivačno-incentívny  
    zájazd 
Turecko    počet osôb 40,  business zájazd
Turecko    počet osôb 30, golfový pobyt
USA, New York  počet osôb 35, motivačný zájazd

a mnoho ďalších ...
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TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Panská 10, SK - 811 01 Bratislava
Tel.: 02/544 34 042, 544 32 507

Fax: 02/544 30 471
Email: info@tui-reisecenter.sk

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
AVION Shopping Park

Ivanská cesta 12, SK - 821 04 Bratislava
Tel.: 02/487 00 340 - 3

Fax: 02/487 00 344
Email: avion@tui-reisecenter.sk

 TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Eurovea

Pribinova 8, SK - 811 09 Bratislava
Tel: 02/32 780 020 - 3

Fax: 02/32 780 029
Email: eurovea@tui-reisecenter.sk 

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Dolná 27, SK - 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/414 27 08, 414 27 09
Fax: 048/414 27 10

Email: bbanska@tui-reisecenter.sk

www.tui-reisecenter.sk


