GROUPE IDEAL A DIVISION OF VISION
czyli jesteśmy w grupie najlepszego i największego biura
turystycznego w Kanadzie.
Groupe Ideal a Division of Vision to biuro, które zapewnia wysoki
standard usług oraz profesjonalizm. Doradzamy kompetentnie i
wyczerpująco przedstawiamy szeroką ofertę turystyczną. Każda oferta
wyjazdu jest starannie wybrana i aktualizowana na bieżąco przez 24
godziny na dobę. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom systemowym
oraz nowoczesnym narzędziom, rezerwacja biletów i imprez
dokonywana jest poprzez kilka kanałów zgodnie z najnowszymi
trendami w branży turystycznej. Naszą ofertę wyróżniają ludzie, którzy
ją tworzą.
Kilka miesięcy temu Voyage Groupe Ideal połączyło się z największą
kanadyjską kompanią turystyczną A DIVISION OF VISION. To
połączenie sprawia, że jesteśmy w zespole największego biura
turystycznego w Kanadzie, a oznacza to, że możemy oferować usługi
na najwyższym światowym poziomie, że mamy dostęp do najlepszych
cen i ofert.
Oto niektóre z nich:
- Bilety lotnicze na cały świat. Super ceny.
- Zorganizowane wycieczki na wszystkie kontynenty.
- Specjalne ceny na wakacje i wczasy na południuś
- Rejsy luksusowymi statkami po morzach i rzekach.
- Organizacja podróży poślubnych.
- Carte Cadeau / Gift Card na wczasy i wycieczki.
- Doręczanie biletów lotniczych do domu klienta.
- Ubezpieczenia turystyczne dla podróżujacych i przyjeżdżających
z wizytą.
- Wynajem samochodów.
- Rezerwacja hoteli na całym świecie.
- Organizacja pobytów w sanatoriach i ośrodkach SPA
- Tłumaczenia dokumentów.
- Całodobowy kontakt telefoniczny i pomoc w przypadku
nieprzewidzianych komplikacji w podróży.
Od wielu lat w każdej naszej reklamie zachęcałyśmy naszych klientów:
„Zanim wykupisz bilet i wczasy sprawdź nasze ceny”. Teraz możemy
śmiało powiedzieć: „Nie sprawdzaj nigdzie cen, to strata Twojego
cennego czasu, my mamy najniższe ceny i najlepszy serwis”.

Zapraszamy do poznawania osobliwości i zakątków całego świata z
Grupą IDEAL A DIVISION OF VISION.
Ewa Bielińska i Izabela Potocka
Tel.(514) 342-9554
Ext.2040 – Izabela@groupeideal.ca
Ext.2050 – Ewa@groupeideal.ca
Tel. bezpośredni: (514) 731-7222
Tel. spoza Montrealu: 1 800 342-9554
Nasz nowy adres: 400 Avenue Ste-Croix Ouest, 100 North
Montreal, QC, H4N 3L4 (Metro Du College)
________________________________________________________

Rodzinnych, szczęśliwych, radosnych, pogodnych i dostatnich
Świąt Bożego Narodzenia dla naszych klientów i calej Polonii.
Dużo radości, uśmiechu, ciepłych, dobrych chwil z najbliższymi.
Zdrowia i cierpliwości gdy ich brak.
Bogactwa i hojności gdy je już Państwo osiągniecie.
Serca dla tych bez, aby i oni je odkryli.
Spełnienia Państwa marzeń o wspaniałych podróżach, ale przede
wszystkim rodzinnej, serdecznej atmosfery podczas kolacji wigilijnej
i świątecznych dni.
Wesołych Świąt! Do Siego Roku!
Ewa Bielińska i Izabela Potocka

