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Experienţe memorabile
Aerotravel vă oferă servicii turistice de calitate

A călători înseamnă mai mult 
decât a vizita locuri noi şi a 
evada din cotidianul monoton.

Călătorim pentru a descoperi alte culturi şi pentru a ne lărgi orizontul. 
Cunoaştem alţi oameni, descoperim lumea şi, uneori, chiar pe noi 
înşine.

Trăim experienţe memorabile, pe care le împărtăşim cu cei dragi 
când ne întoarcem acasă.

La Aerotravel, ştim că fiecare om este diferit. De aceea, oferim 
fiecăruia destinaţia la care visează.

www.aerotravel.ro



Călătoriile au suferit schimbări importante 
în ultimul an. Aerotravel s-a adaptat rapid, 
identificând destinaţii sigure şi oferind 
turiştilor sejururi memorabile în întreaga 
lume.

Sunteţi un adept al vacanţelor cu familia 
sau vă interesează o călătorie în care să 

descoperiţi istoria şi cultura locului? 

Sau poate căutaţi un sejur pentru a 
petrece o romantică lună de miere?

Aerotravel vă poate oferi vacanţe în orice 
colţ al lumii!

Aerotravel vă oferă sejururi în 
orice colţ al lumii!

Destinaţii variate
Călătoriţi oriunde în lume cu Aerotravel
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Bucuraţi-vă de plajele însorite ale 
insulelor greceşti Skiathos, Skopelos 
şi Alonissos, cu plecări din Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi!

Exploraţi mările şi oceanele lumii într-o 
croazieră adaptată la noile norme de 
siguranţă epidemiologică!

Dăruiţi-vă un sejur exclusivist în 
adevăratul sens al cuvântului într-o 
vacanţă exotică în Republica 
Dominicană!

Experimentaţi noi gusturi, arome 
şi culori în exoticul Zanzibar, din      
sud-estul Africii!

Bucuraţi-vă de o vacanţă  sigură şi 
frumoasă cu întreaga familie, aproape 
de ţară şi la tarife avantajoase, în 
Bulgaria şi Grecia!

Redescoperiţi România mereu 
încântătoare în toate anotimpurile, în 
vacanţe la mare, la munte, la Spa, în 
nordul Moldovei sau într-un city break!

Fabrica de Vacanţe - One stop travel shop 

Pregătiţi-vă pentru o 
vacanţă de vis cu 
Fabrica de Vacanţe.

Parte a Grupului Aerotravel, Fabrica de Vacanţe include platforma fabricadevacante.ro 
şi reţeaua de agenţii leisure din Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara şi Oradea.

www.fabricadevacante.ro
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Tipuri de reduceri la pachetele turistice
Cu Aerotravel sunteţi întotdeauna în avantaj!

Aerotravel prin Fabrica de 
Vacanţe vă oferă reduceri 
speciale la pachetele turistice 
proprii şi ale tour operatorilor 
agreaţi.

5%  reducere pentru pachete cu 
charter proprii şi transport gratuit 
pentru copii până în 12 ani! 

5%  reducere pentru croaziere MSC 
Cruises, NCL şi Costa Crociere.

5% reducere pentru pachete city 
break şi 50% reducere din taxa de 
serviciu la biletele de avion

5% la pachete turistice ale altor tour 
operatori
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Account Manager dedicat care 
răspunde cu celeritate solicitărilor şi 
trimite oferte personalizate.

Newsletter bilunar dedicat cu oferte 
actualizate.

Evenimente dedicate online, hibride 
sau la sediul dumneavoastră, în care 
vă prezentăm cele mai noi oferte şi 
cele mai sigure destinaţii.

Soluţii şi pachete turistice speciale 
concepute împreună cu departamentul 
HR al companiei dum neavoastră, 
pentru motivarea şi recompensarea 
performanţei angajaţilor.

Sunteţi întotdeauna la curent cu cele mai noi oferte de vacanţă.

Acum e foarte simplu! 
Angajaţii companiei 
dumneavoastră au 
acces direct şi facil la toate 
ofertele prin intermediul 
mai multor canale de 
comunicare.

Comunicare directă cu dumneavoastră

www.aerotravel.ro
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Destinaţii operate de Grupul Aerotravel
Sejururi în cele mai sigure şi frumoase destinaţii

Grecia, Bulgaria, Republica 
Dominicană, Zanzibar, 
Egipt, Turcia, Italia

Insulele Skiathos, Skopelos şi 
Alonissos (Grecia): pachete turistice 
de 7 nopţi cu charter avion din 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi 
Iaşi.

Turcia All Inclusive: pachete turistice 
de 7 nopţi în Antalya şi Alanya, 
cu charter avion din  Bucureşti,          
Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea şi 
Iaşi.

Zanzibar (Tanzania): pachete 
turistice de 7 nopţi cu zboruri charter 
din Bucureşti.

Puglia şi Ischia (Italia): pachete turis-
tice de 7 nopţi cu transport avion din 
Bucureşti.

Punta Cana (Republica Dominicană): 
pachete turistice de 7 nopţi cu 
transport avion din Madrid.

Bulgaria (toate staţiunile de pe 
litoralul bulgăresc) şi Grecia (Pelion 
şi Halkidiki): sejururi individuale.

Hurghada şi Sharm El-Sheikh (Egipt):  
pachete turistice de 7 nopţi cu zboruri 
charter din Bucureşti şi Cluj-Napoca.
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O nouă destinaţie în fiecare zi

Itinerarii spectaculoase, care te poartă 
în destinaţii inedite din Mediterana; 
Europa de Nord (Marea Nordului, 
Marea Baltică, Marea Arctică); Caraibe, 
Cuba şi Antile; Golful Persic şi Golful 
Oman (Abu Dhabi şi Dubai); America 
de Sud, Africa de Sud.

Nava de croazieră reprezintă o 
destinaţie turistică în sine şi îţi oferă 
servicii de calitate excepţională şi 
posibilităţi de distracţie foarte variate.

Companiile de croaziere s-au adaptat 
provocărilor generate de noul 
coronavirus şi au aplicat noi măsuri 
sanitare pentru a asigura confortul şi 
sănătatea turiştilor.

Croaziere MSC Cruises, 
NCL, Costa Crociere, 
Royal Carribean, Silversea

Croaziere pe toate mările şi oceanele lumii

www.fabricadevacante.ro
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Destinaţii ale tour operatorilor români
Vacanţe oriunde în România şi în lume

Am dezvoltat parteneriate solide cu tour 
operatorii români capabili să ofere aceeaşi 
atenţie clienţilor şi aceeaşi calitate 
a serviciilor, pentru care Aerotravel este 
aleasă în fiecare an de peste 100 000 de 
turişti.

Grecia, Italia, Spania, Austria, 
Franţa, Elveţia, Serbia, Cipru

Toate destinaţiile deschise călătoriilor 
şi sigure, cu respectarea măsurilor 
generate de contextul epidemiologic.

De aceea, angajaţii companiei dumneavoastră pot beneficia şi de următoarele tipuri de 
sejururi / destinaţii:

Ofertă completă balneo & Spa în 
România 

Ofertă litoral România



aerotravel.ro
fabricadevacante.ro
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Bucureşti 2

Bucureşti - Sediul central

Bd-ul Nicolae Balcescu nr. 26, Sector 1
Tel.: +40 (0) 21 313 74 85
E-mail: bucuresti2@aerotravel.ro

Strada Mântuleasa nr. 31, et. 1, Sector 2
Tel.: +40 (0) 21 316 73 06
E-mail: bucuresti@aerotravel.ro

Strada Matei Basarab nr. 2, et. 3
Tel.: +40 (0) 268 424 435
E-mail: brasov@aerotravel.ro

Str. Horea, nr. 1, parter
Tel.: +40 (0) 264 536 926
E-mail: cluj@aerotravel.ro

Strada Independenţei nr. 1
Tel.: +40 (0) 259 406 642
E-mail: oradea@aerotravel.ro

Strada Ioan Lupaş nr. 2
(Complexul Sportiv Luceafărul)
Tel: +40 (0) 269 214 956 
Email: sibiu@aerotravel.ro

Str. Emanoil Ungureanu nr. 8
Tel.: +40 (0) 256 292 962
E-mail: timisoara@aeotravel.ro

Braşov Cluj - Napoca

Oradea

Sibiu Timişoara

Beneficii pentru angajaţii companiei dumneavoastră


