Szukasz pomysłu na wyjątkowy prezent
urodzinowy, ślubny lub dla partnera biznesowego?

Proponujemy bony wakacyjne Fostertravel.pl
nasz voucher turystyczny to idealny prezent dla każdego!

Na co można przeznaczyć bony turystyczne:
Wyjazdy wakacyjne, wypoczynek, zwiedzanie, egzotyka, narty, rejsy, trampingi, city break.
Oferty First Minute, Last Minute. Największe biura podróży w jednym miejscu!
Bilety lotnicze - regularne linie oraz tzw. tanie linie, rezerwacja hoteli i samochodów zarówno
w kraju jak i zagranicą, ubezpieczenia, pośrednictwo wizowe, rezerwacja sal konferencyjnych.
Bilety wstępu na imprezy sportowe: mecze piłkarskie - liga angielska, hiszpańska, niemiecka,
liga mistrzów; siatkówka, koszykówka, formuła1; wydarzenia kulturalne: festiwale muzyczne i
Inne usługi na życzenie klienta - wynajem samolotu, możliwość skorzystania z saloniku VIP
na lotnisku, prywatne transfery, SPA i pakiety medyczne, rezerwacje grupowe oraz incentive.

Rodzaje Bonów turystycznych:
Bony turystyczne dla firm/biznesu

Nagradzaj pracowników

Bony dla partnerów
biznesowych

Programy lojalnościowe
dla Twoich klientów

Z okazji urodzin

Na specjalne okazje

Bony turystyczne na prezent

Z okazji ślubu

Zakup bonów Fostertravel.pl

bony@fostertravel.pl

801 00 31 21, (22) 451 00 00
Ogólne informacje o bonach
Projekt graficzny GRATIS! możliwośc umieszczenia własnego loga, hasła reklamowego...

Jeżeli bony mają większą wartość rożnicę
mogą Państwo wykorzystać przy kolejnym

Bony ważne 12, 18, 24 miesiące od daty
wystawienia.

Dedykowani konsultanci do obsługi Państwa
bonów!

Możliwość zamówienia bonów o nominałach
np 100, 500, 1000 zł lub innych wskazanych
przez Państwa.

Bony imienne lub na okaziciela według
Państwa wyboru!

Sposób realizacji
Bony mogą Państwo odebrać osobiście w jednym z naszych salonów sprzedaży lub wyślemy je pocztą
kurierską na wskazany przez Państwa adres.
Dokładne informacje o bonach znajdą Państwo w Regulaminie
Obdarowane osoby mogą zakupić wycieczkę z oferty dostępnej na www.fostertravel.pl oraz w salonach
sprzedaży fostertravel.pl

Kontakt
Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania w godz. 09:00 - 19:00

Osobiście

Telefonicznie

W biurze

Dzwoniąc do działu Call Center

Fostertravel.pl Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2 lok. 15‚
00-131 Warszawa
bony@fostertravel.pl

801 00 31 21‚
(22) 451 00 00

