PREZENTACJA OFERTY

MAGIC TOURS

9102GNITIRWYPOC

Chodź, opowiemy Ci o Grecji...

ZAN
NASZE KIERUNKI

KORFU
KOS

ZAKYNTHOS

KEFALONIA
ATENY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CENTRALA BIURA

Lomvardou 32
29-100 Zakynthos
Grecja
+48 607501965
+30 697 568 1621
zante@magictours.pl
www.magictours.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

KALIMERA
KIM JESTEŚMY

Mówią o nas, że organizujemy najlepsze wycieczki
fakultatywne w Grecji ze świetną atmosferą
i w przyjacielskim stylu. To prawda. Będąc ich bezpośrednim
organizatorem, a nie tylko pośrednikiem, doskonale
uzupełniamy ofertę touroperatorów. W pełni kształtujemy
programy naszych wycieczek i samodzielnie troszczymy się,
by zapewnić ich najwyższą jakość!
.
Magic Tours to jedyne takie biuro turystyczne w Grecji
z polskim personelem i polskimi grupami zwiedzających.
Zatrudniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.
Posiadamy nowoczesną flotę. Gwarancją naszego
profesjonalizmu jest licencja wydana przez Greckie
Ministerstwo Turystyki i pełne ubezpieczenie. Na specjalne
życzenie możemy zorganizować wycieczki w językach:
angielskim, greckim, hebrajskim, włoskim.
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DOŚWIADCZENIE
Prawie dziesięcioletnie
doświadczenie, a co za tym
idzie znajomość rynku oraz
współpraca z szerokim
gronem Klientów pozwoliły
nam dostosować ofertę
naszej firmy do oczekiwań
odbiorców. Dzięki połączeniu
długoletniego doświadczenia
z zapleczem technicznym
i wykwalifikowaną kadrą
mamy możliwość osiągać
stawiane sobie przez nas
cele, wciąż rozwijać firmę
wprowadzając nowe,
niecodzienne
oraz innowacyjne pomysły.

GDZIE JESTEŚMY
Jedyne co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń to własna wyobraźnia dlatego przesuwamy horyzonty stawiamy na rozwój otwierając przy tym nowe kierunki.

Korfu
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JAK
DZIAŁAMY

O klimacie wycieczki decydują jej uczestnicy.
I to odróżnia nas od innych. Mamy wielkie szczęście,
że do Magic Tours trafiają niesamowici ludzie chcący
dobrze się bawić i spędzać czas w niebanalny sposób.
My tylko pomagamy, aby tak się stało i dzielimy się
pozytywną energią.

W naszej pracy kierujemy się pasją i miłością do Grecji.
Uciekamy od sztampowych programów czy komercji.
Przemierzamy Grecję, ukazując ją z różnych perspektyw –
zarówno od strony lądu jak i morza. Ukazujemy różnorodne
oblicza tego kraju i jego mieszkańców, troszcząc się
o rzetelność informacji, szacunek dla odwiedzanych miejsc
oraz bezpieczeństwo i komfort zwiedzających. Zachęcamy
naszych gości, aby chłonęli Grecję wszystkimi zmysłami.
Nasze wycieczki to nie tylko piękne widoki zapierające dech
w piersiach, to także relaks na najpiękniejszych greckich
plażach, lokalne smaki, aromaty, muzyka i taniec, a nawet
dreszczyk emocji podczas eksplorowania tajemnic wyspy!

Bez względu na charakter wycieczki, jej zasięg czy ilość uczestników o ofercie decyduje wiele ściśle związanych ze sobą elementów
oraz oczekiwań ze strony naszego Klienta. Analizujemy potrzeby, podchodzimy do każdego zamówienia w sposób indywidualny, staramy
się patrzeć na każdą wycieczkę nieszablonowo co pozwala nam stworzyć szczegółową prezentację optymalnej propozycji współpracy.

• Nasi Klienci cenią sobie jakość - potwierdzają to tysiące zadowolonych Klientów;
• Posiadamy wieloletnie doświadczenie na greckim rynku turystycznym;
• Oprowadzamy po polsku, ale z greckim klimatem;
• Oferujemy wysoki standard podróży, dbając o wygodę i bezpieczeństwo naszych Klientów;
• Posiadamy licencję wydaną przez Greckie Ministerstwo Turystyki i pełne ubezpieczenie AXA;
• Nasza praca jest naszą pasją! Kochamy Grecję i jej mieszkańców!
• Programy naszych wycieczek to autorskie projekty powstałe z myślą o potrzebach
polskich turystów;
• Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wycieczek, które oferujemy, dzięki czemu sami
decydujemy o ich przebiegu oraz mamy gwarancję najwyższego poziomu oferowanych usług.
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NASZA STRATEGIA
Ciągły rozwój jest niezwykle ważny. W sektorze turystycznym nasze działania skupiamy na utrzymywaniu
i umacnianiu naszej obecnej pozycji na rynku dzięki nawiązaniu możliwie bliskich relacji z Klientami
oraz efektywności kosztowej. Chcemy tego dokonać poprzez zwiększenie konkurencyjności naszej oferty,
optymalizację procesów oraz zróżnicowane podejście do kanałów dystrybucji.

ANALIZA KLIENTA
ORAZ JEGO POTRZEB
zapoznanie się
z oczekiwaniami,
życzeniami,
potrzebami
grupy/
przeprowadzenie
wywiadu

STWORZENIE KONCEPCJI DZIAŁANIA
ORAZ PRODUKTU DOPASOWANEGO
DO POTRZEB ODBIORCÓW
dopasowanie projektu
do grupy, stworzenie
ramowego programu
wycieczki, omówienie
kwestii logistycznych
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PREZENTACJA OFERTY
WRAZ Z KOSZTORYSEM

REALIZACJA PROJEKTU

przedstawienie
szczegółowego
programu imprezy
wraz z cenami
proponowanych
terminów

podpisanie umowy,
wprowadzenie
do CRM, realizacja
programu, koordynacja
wycieczki, opieka nad
grupą. Ochrona
danych zgodnie
z RODO

PRZYKŁADOWE
PROJEKTY
Mając na celu przybliżenie Państwu naszej oferty
poniżej przedstawiamy portfolio przykładowych
projektów realizowanych w ostatnim czasie.

MAGIC ADVENTURE
Jeśli szukasz oryginalnych i nieszablonowych pomysłów
na zwiedzanie i odkrywanie nowych miejsc, lubisz wyzwania
i dobrą zabawę, a rozwiązywanie zagadek, poznawanie
ciekawych ludzi i dreszczyk emocji motywują Cię
do działania, to mamy dla Ciebie i Twoich znajomych
idealną propozycję. Magic Adventure!
Czym jest Magic Adventure? To proste! Jest to program
alternatywnego zwiedzania Zakynthos, trip po miejscach
nieodkrytych w formie gry terenowej - inspirowana grą
w podchody i Escape' Room'ami. Ma na celu odchodzenie
od klasycznych form spędzania wolnego czasu na rzecz
form oryginalnych, pozwalających w pełni wykorzystać
potencjał wyspy

Impreza stworzona przy współpracy
z firmą KEY TO BE FREE

Podczas pobytu w Grecji nie może zabraknąć klimatu
płynącego prosto z GREKA ZORBY

MAGIC ZORBA
Spotkanie z prawdziwym symbolem Zakynthos –
żółwiem Caretta Caretta, urokliwy rejs w świetle
zachodzącego słońca oraz pokaz i nauka greckiego
tańca to nasz plan na ten wyjątkowy wieczór!
Naszą wycieczkę rozpoczniemy w godzinach
popołudniowych. Po odebraniu Państwa
z hotelu przejedziemy do portu Agios Sostis, skąd
wyruszymy w nasz wieczorny rejs. Unosząc się
na ciepłych i spokojnych zwykle wodach Zatoki
Laganas, będziemy wyglądać żółwi Caretta Caretta,
które właśnie tę część wyspy ukochały najbardziej
i obrały za swe miejsca lęgowe. Nie zabraknie dobrego
jedzenia i szklaneczki wina.

OPA!
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PODCZAS NASZYCH IMPREZ

POZNAWAJ

POCZUJ SIĘ JAK W RAJU

ZACHWYCAJ SIĘ

RZUĆ SIĘ W WIR OPOWIEŚCI

SMAKUJ

PODRÓŻUJ W CZASIE

EKSPLORUJ

CIESZ SIĘ SŁOŃCEM

ZRELAKSUJ SIĘ

POBUDZAJ ZMYSŁY

KORZYSTAJ Z CHWILI

ZAWIERAJ ZNAJOMOŚCI

PRZEŁAMUJ GRANICE

SPEŁNIAJ MARZENIA

TAŃCZ ZORBĘ! OPA!
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- NASZA KADRA Naszym marzeniem było stworzenie swoistego dream team'u złożonego z ludzi podzielających
naszą miłość do Grecji, pasję, otwartych na świat, pełnych pomysłów, wiedzy, kultury osobistej,
niewyczerpanego zapasu pozytywnej energii, dobrego humoru i autoironii. Przede wszystkim
jednak pragnący wypełniać naszą misję: „Dawać ludziom radość”.
Marzenia się nie spełniają, MARZENIA TRZEBA SPEŁNIAĆ!
W skład naszego zespołu wchodzą:
PRZEWODNICY

PRACOWNICY BIUROWI

W Magic Tours niezwykle ważna

To w biurze zapada najczęściej

jest dla nas różnorodność. Każdy
z przewodników wnosi do firmy
coś nowego, jakąś niepowtarzalną
i wyjątkową cząstkę. Przewodnik
to pomost między dwiema
kulturami. Chodząca skarbnica
wiedzy – odpowie na pytania
nawet najbardziej dociekliwych
turystów i pokaże Grecję
z zupełnie innej perspektywy.
Nasze opowieści na pewno

decyzja o skorzystaniu z usług
firmy lub oddaleniu się
w poszukiwaniu innej oferty.
Świadomość tego zobowiązuje nas
do jak najrzetelniejszego
przygotowania się do naszej pracy.
Pracownik biura to wizytówka
i twarz firmy w pierwszym
kontakcie z turystami dla których
jednocześnie staje się on też
reżyserem wakacji.

nikogo nie znudzą!

KADRA ZARZĄDZAJĄCA
SERCE FIRMY
Wiedzą jak motywować pracowników do realizowania zadań biznesowych. Wiedzą jak
ukierunkować zaangażowanie wszystkich w firmie na zadania zawodowe. Zawsze służą dobrą
radą, kreują możliwości oraz wyzwalają nasze działania.

ANIMATORZY
Jeżeli Klienci podróżują z dziećmi
animator Magic Tours zajmie się
ich pociechami podczas naszej
wycieczki, aby i rodzice mogli
rozkoszować się widokami
w 100%. Mówi się, że jeżeli dzieci
są zadowolone to rodzice tym
bardziej – a to już leży w naszych
rękach!

LOGISTYCY I KIEROWCY
WŁAŚCICIELE MAGIC TOURS
Joanna Nuckowska
Maciej Nuckowski

To właśnie dzięki nim wszystko
chodzi jak w zegarku - godziny
zbiórek, przejazdy zgodnie
z wymierzonym czasem,
synchronizacja, umówione rejsy

ZARZĄD MAGIC TOURS
Joanna Nuckowska
Maciej Nuckowski
Michał Miszczyk

oraz oczekujący w drzwiach
restauracji kontrahenci. Bacznie
monitorują trasy wszystkich
wycieczek i upewniają się,
że informacje o godzinie i miejscu
spotkania z naszym
przewodnikiem trafia do każdego
Klienta Magic Tours.
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- NASZA FLOTA Obecnie dzięki ścisłej kooperacji z naszymi kontrahentami w naszej flocie znajduje się
kilkanaście vanów, busów, autokarów , motorówek oraz statków. W trosce o komfort oraz
bezpieczeństwo Klientów, nasza flota jest serwisowana i poddawana rutynowym kontrolom.
Wszystkie pojazdy są komfortowe, klimatyzowane oraz dostosowywane do potrzeb grupy.
W skład naszej floty wchodzą:

FLOTA LĄDOWA
VANY 8-OSOBOWE ORAZ SAMOCHODY OSOBOWE (SUPER VIP)
Firmowe klimatyzowane komfortowe Vany oraz wysokiej klasy samochody osobowe
używane dla imprez prywatnych oraz Super VIP. Podróż przebiega w kameralnej
atmosferze gdzie przewodnik jest jednocześnie kierowcą.

BUSY 19-OSOBOWE, 22-OSOBOWE, 26-OSOBOWE (VIP)
Klimatyzowane busy klasy VIP dla średniej wielkości grup, lub większych wycieczek
prywatnych. Zwracając uwagę na charakter dróg na wyspach ich gabaryty pozwalają
eksplorować trudno dostępne atrakcje wyspy.

AUTOKARY 51-OSOBOWE, 54-OSOBOWE, 57-OSOBOWE (LUX)
Pojazdy dedykowane dla większych grup. Każdorazowo skrupulatnie przygotowywane
przez naszych kierowców komfortowe pojazdy klasy LUX – oczywiście wszystkie
wyposażone w mikrofony i klimatyzację.

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE
8/10-OSOBOWE ŁODZIE MOTOROWE (SUPER VIP)
Szybkie łodzie motorowe o podwyższonym standardzie, o mocy silnika 250hp.
Kapitan na życzenie naszych Klientów ukazuje moc koni mechanicznych tej
jednostki. Każdy rejs wzbogacony o szklaneczkę greckiego wina.

ŁODZIE MOTOROWE 20-OSOBOWE ORAZ 25-OSOBOWE (SUPER VIP/VIP)
Używane przy imprezach klasy VIP oraz Super VIP - łodzie klasyczne oraz
o podwyższonym standardzie na pokładach których doświadczeni kapitanowie dbają,
o jakość obsługi. Niewielkie gabaryty motorówek pozwalają eksplorować groty
i jaskinie, które są jedną z atrakcji greckich wysp.

STATKI O ŁADOWNOŚCI OD 35 DO 80 OSÓB
Jednostki pływające używane do kilkugodzinnych rejsów oraz imprez o charakterze
BBQ. Wszystkie wyposażone w toalety. Podróż odbywa się zawsze pod okiem
doświadczonych kapitanów dbających o komfort i bezpieczeństwo Klientów
podczas rejsu.
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AHOJ!

NASI
KONTRAHENCI

„Zawsze jest miło jadać z Grekami, oni to potrafią” Sofilos, fragment z „Uczty mędrców” Atenajosa.
Czym byłby pobyt w Grecji nie mając możliwości poznania lokalnej
kuchni czy wspaniałych aromatów, zwieńczonych degustacją wina
i płynnego złota? Nie byłoby to możliwe bez długoletniej współpracy
z naszymi starannie dobranymi kontrahentami.

WINIARNIE
Uprawa winorośli zajmuje ważne miejsce w gospodarce Grecji,
a jej tradycje sięgają starożytności. Od winorośli niedaleka już jest
droga do wina. W najlepszych winiarniach dowiemy się jak powstaje
ten boski trunek. Klienci mają możliwość zobaczenia jak wino
dojrzewa i leżakuje w dębowych beczkach, a następnie trafia do
butelek. Na koniec czeka ich degustacja oraz pokaz prawidłowego
serwowania wina.

EKOLOGICZNE FARMY I TŁOCZNIE OLIWY
Płynne złoto to jedna z rzeczy, z których słynie ten śródziemnomorski
kraj. Nasi kontrahenci wytwarzają jedne z najlepszych oliw na świecie
potwierdzając to licznymi nagrodami w międzynarodowych
konkursach. Klienci Magic Tours mają okazje odwiedzić ekologiczne
uprawy jak i małe rodzinne Olive Press, gdzie dosłownie od kuchni
mogą zapoznać się z procesem tworzenia oliwy jak i spróbować tego
nieziemskiego smaku wraz ze świeżym chlebem i ziołami.

FABRYKI LOKALNYCH PRODUKTÓW
Miody, likiery, słodycze, rodzynki, sery czy kurs parzenia prawdziwej greckiej kawy? To wszystko w zasięgu ręki. Grecja to wielki ogród pełen
kuchennych tajemnic. Podczas naszych wypraw wspólnie odkryjemy smaki i aromaty naszej Hellady. Poznamy regionalne produkty
i sprawdzimy kto z nas jest najlepszym greckim kucharzem. Zapraszamy do wspólnego stołu!

RESTAURACJE I TAWERNY
Od nowoczesnych lokali po tradycyjne rodzinne tawerny. Miejsca
stworzone przez Greckie rodziny, przyciągają atmosferą, mnogością
i różnorodnością świeżych składników. To właśnie w takich miejscach
możemy serwować Klientom wspaniały grecki posiłek - od nowoczesnej
kuchni po wypiekany w piecu chleb, od grillowanego mięsiwa przez dania
vege po owoce morza - każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swojego
podniebienia. Aby umilić bogactwo smaków dołączamy towarzystwo
wspaniałego widoku. Bon appetit... a raczej Kali Orexi!

Reasumując, wszystkie wymienione powyżej elementy
starannie złożone w jedną całość pozwalają nam spełnić
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
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MAGIC TOURS

Magic Tours to nie tylko niezapomniane wycieczki. Również aktywnie
wspieramy lokalne organizacje, schroniska dla zwierząt i fundacje. Dbamy
o środowisko, spełniamy marzenia. Uczestniczymy także w lokalnych
imprezach oraz targach turystycznych i seminariach w Polsce.
Pragniemy nie tylko pomagać, ale i pokazać naszym Klientom, że jesteśmy
otwarci na nowe kontakty i znajomości.

to nie tylko wycieczki

TWORZYMY KALENDARZE
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA

GRECKA PANORAMA 2018

CO ROKU GRAMY Z WOŚP

STREFY KIBICA W GRECJI
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Prawdziwa podróż
odkrywcza nie polega
na szukaniu nowych
lądów, lecz na nowym
spojrzeniu.
MARCEL

PROUST

W poszukiwaniu straconego czasu

Przedstawiona oferta ma charakter
informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

WWW.MAGICTOURS.PL

