
Specjalnie dla 
Stałych Klientów

10% zniżki

Ludzie, którzy dużo podróżują, zazwyczaj często się uśmiechają. Ma to związek z wydzielaniem się 
hormonów, odpowiedzialnych za szczęście. Poczucie radości daje połączenie sporej porcji endorfin 
- odpowiedzialnych za odczuwanie błogości, serotoniny - podtrzymującej równowagę psychiczną, 
oraz dopaminy - wywołującej zachwyt. W ten stan wprowadzają nas właśnie podróże, dzięki którym 
możemy wypocząć, poznać nowe obyczaje i tradycje oraz zobaczyć miejsca dotąd nieznane. 
Wracając z urlopu czujemy się zrelaksowani, mądrzejsi o nowe doświadczenia i pełni wrażeń, po 
prostu szczęśliwsi.

Radość sprawia nam także poczucie dobrze dokonanego zakupu. Z okazji inauguracji sezonu 
2013/2014 przygotowaliśmy dla Państwa, naszych Stałych Klientów, ofertę specjalną i dodatkowy 
rabat 10% na ofertę pod marką Ecco Travel. Promocja trwa od 1 sierpnia do 30 października 
2013. Rabatem objęte są imprezy z wylotem od 1 listopada 2013. Więcej informacji znajdą Państwo 
bezpośrednio pod ofertą, na odwrocie ulotki.

Udane wakacje przywołują uśmiech przez cały rok. Warto pamiętać o tym wybierając organizatora 
wyjazdu, który zapewni nam bezpieczny, a zarazem beztroski wypoczynek. Marka Ecco Travel 
należy do firmy Ecco Holiday, specjalizującej się w turystyce wyjazdowej od ponad 10 lat i będącej 
w czołówce najbardziej wiarygodnych liderów turystyki. Firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie 
na kwotę ponad 14 milionów złotych, ważne do 19 czerwca 2014. Ponadto, wpłaty wszystkich jej 
Klientów podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu, gwarantując zwrot 100% środków w ciągu 
30 dni. Suma wszystkich zabezpieczeń powoduje, że Klienci podróżujący pod marką Ecco Holiday 
i Ecco Travel, są jedynymi tak kompleksowo zabezpieczonymi turystami w Polsce.

Radości z podróżowania
życzy

Zespół Ecco Travel



Przykładowa cena promocyjna dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym. Liczba miejsc w promocji ograniczona.

Najlepsze oferty:

Sprawdź nowości i wyjątkowe propozycje wyjazdów na www.eccotravel.pl

Izrael od 2999 zł • Japonia od 5449 zł • Uzbekistan od 5678 zł

Etiopia od 7499 zł • Mongolia od 9849 zł • Peru od 11609 zł

Chiny - Pekin i okolice 9 dni

2999 od 2699 zł-10%

Tajlandia - Bangkok i okolice 10 dni

3699 od 3329 zł-10%

Indie - Złoty Trójkąt 10 / 17 dni

3999 od 3599 zł-10%

Emiraty - złoto pustyni 8 dni

3399 od 3059 zł-10%

Z rabatu 10% skorzystać mogą wyłącznie Stali Klienci. Za Stałego Klienta uznaje się osobę, która kiedykolwiek była uczestnikiem imprezy organizowanej 
pod marką Ecco Holiday lub Ecco Travel, za wyjątkiem rezerwacji grupowych (na 1 rezerwacji 10 osób i więcej). Upust dotyczy maksymalnie 4 
uczestników jednej rezerwacji, pod warunkiem, że Stały Klient jest jednym z nich. Rabat udzielany jest od ceny programu, dostępnej w ulotce oraz na  
www.eccotravel.pl. Rabatowi nie podlegają dopłaty uiszczane na miejscu, wycieczki fakultatywne, opłaty wizowe oraz dopłata do Klasy Business.


