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Teplo slunce, písek, vůně moře, dob-
rodružství a objevování nových světů. 
Také už sníte o letošní dovolené? Stýs-
ká se vám po objevování nových kul-
tur a míst? 

Začátek roku je nejideálnějším obdo-
bím pro plánování letní dovolené.

Co už však tak příjemné není, je zá-
plava nabídek od nejrůznějších cestov-
ních kanceláří. 

Jak vybrat tu nejvýhodnější a přitom 
se nenechat napálit? Kam jít? Kde nám 
pomohou? Věřte, že nejste jediní, kdo 
tuto problematiku řeší.

Naštěstí existuje místo, kde dokáží 
poradit a všechny sny a přání splnit. 
Najdete jej v nákupním centru City 
Park Jihlava. 

Cestovní agentura INVIA.CZ je 
největší prodejce zájezdů v České re-
publice. Společnost začínala jako in-
ternetový vyhledávač nejvýhodnějších 
cestovních nabídek. 

Díky velkému zástupu spokojených 
klientů si však brzy otevřela kamenné 
pobočky v Praze, Brně a nyní i v Jihla-
vě.

A co všechno společnost INVIA.
CZ dokáže? Na tuto i jiné otázky 
nám odpověděl majitel jihlavské 
pobočky Karel Žabka.

Naše cestovní agentura porovná-
vá více než tři sta nabídek cestovních 
kanceláří s několika milióny zájezdů. 
Vyslechneme si přání a požadavky zá-
kazníka na dovolenou a podle toho 
připravíme nabízené služby. 

Někdy se stává, že nejlacinější poby-
ty nemusí být také nejvýhodnější. Po-
tom dochází ke zbytečnému zklamání 
a rozladění z prožité dovolené. To u 
naší společnosti nehrozí. Přesně víte, 
co za své peníze dostanete – výhled na 
moře, parkování zdarma, pobyt dítěte 
zdarma atd. Ve všech individuálních 
požadavcích jsme schopni vyjít vstříc.

V současné době, po událostech s 
krachem jiných cestovních kance-
láří, je také aktuální pojištění proti 
úpadku. Jsou takto chráněni i vaši 
klienti?

Toto je pro nás jednou z priorit. 
Všem zájemcům o naše služby posky-
tujeme produkt s názvem Faktor 100. 
S touto službou máte jistotu, že v pří-
padě krachu cestovní kanceláře, kte-
rá pořádá váš zájezd, dostanete nejen 
ihned peníze zpět, ale nabídneme vám 
ve stejném termínu adekvátní náhradu 
dovolené.  

Faktor 100 je součástí každého zájez-
du koupeného výhradně u INVIA.CZ 

a to zcela bez navýšení ceny zájezdu.
Další zajímavostí je možnost pojiště-

ní nepřízně počasí. 

S objednáním dovolené se pojí ješ-
tě další starosti. Pomůžete i s tím?

Dokážeme zařídit cestovní pojištění, 
pronájem automobilů, poznávací vý-
lety v navštívených destinacích a po-
dobně.

A pokud se rozhodneme cestovat 
individuálně?

Pro individuální cestovatele, tzv. ba-
tůžkáře, můžeme zajistit letenky, uby-
tování, vstupenky na kulturní akce, 
víza a transfery.

Jaké další služby využívají klienti? 
Čím dál více jsou populární tzv. eu-

rovíkendy do různých evropských 
metropolí. V pátek odjedete a v neděli 
se vrátíte, nebo si víkend o nějaký den 
prodloužíte. 

Dále se nám zvýšila poptávka po po-
znávacích pobytech a zájezdy za zážit-
ky. 

Můžete přiblížit nejoblíbenější 
destinace, kam vypravujete zákaz-
níky?

Srí Lanka, Maledivy, Mauricius a 

Spojené arabské emiráty začínají být 
velice v oblibě i díky příznivějším ce-
nám než v minulosti. 

Stálicí v nabídce je klasické Turecko, 
Egypt, Tunisko a Bulharsko.

Máte ještě nějaké tipy pro cestova-
tele, kteří o dovolené uvažují?

Na zvážení je čerpání služeb all inclu-
sive. Pokud chcete nasát atmosféru na-
vštíveného místa, doporučujeme spíše 
polopenzi. Obědy pak můžete strávit v 
různých stylových restauracích, ochut-
nat místní speciality a jít do míst, kte-
ré byste při čerpání služeb all inclusive 
neměli důvod navštívit.

Kde přesně vaši novou pobočku 
nalezneme?

INVIA.CZ se nachází v jihlavské ob-
chodní galerii City Park, ulice Hradeb-
ní 1. Jsme v místě bývalé pobočky Čes-
ké pojišťovny. 

Od 9.00 do 21.00 hodin vás uvítá v  
kanceláři náš milý a ochotný kolega či 
kolegyně, kteří budou vašimi průvodci 
při výběru dokonalé dovolené snů. 

Můžete nám i zavolat na číslo +420 
777 788 267 nebo napsat e-mail jih-
lava@invia.cz. (PI-j01-8D)

Nyní je nejvyšší čas pro plánování dovolené!


