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Megnyitotta új munkapontját 
a Destine Holidays uta-

zási iroda a kolozsvári Platinia 
Shopping Centerben, ezáltal lét-
rehozva a turisztikai hipermarket 
fogalmát a kincses városban. Az 
utazási iroda ugyanis azt tűzte ki 
célul, hogy Románia legnagyobb 
turisztikai hipermarketjévé vál-
jon, azzá a hellyé, ahol az utazni 
vágyók a teljes turisztikai palet-
ta termékeit megtalálják, ösz-
szehasonlító ajánlatokkal a piac 
legfontosabb utazásszervezőitől. 
Ennek érdekében a Destine Ho-
lidays egy új utazási koncepciót 
vezet be az országban, mégpedig 
a vakációs ügynököt. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy az utazási iroda 
bemutatja a turisztikai piac leg-
fontosabb utazásszervezőit, ezzel 
együtt teljes turisztikai csomagot 
kínálva, amely tartalmazza töb-
bek között a repülőjegyet, szál-
lást, biztosítást. Az érdeklődők 
számára mindezeket az iroda 
szakemberei ismertetik, akik egy 
ilyen beszélgetés során felfedezik 
a turista költségvetését, illetve 
igényeit, hogy hova szeretne utaz-
ni, és hogyan is képzelte el a vaká-
cióját. Miközben készül az igényei 
és kívánságai alapján összeállí-

tott ajánlat, ismertetik az utazás-
szervezők és szolgáltatások teljes 
palettáját, így az ügyfél egyedül 
választhatja ki, hogy „kivel men-
jen vakációzni”. Az érdeklődők 
tehát a munkapontokon – a má-
jus 20-án megnyílt irodán kívül 
Kolozsváron a Mărăști negyedben 
és Ploiești-en – személyesen vá-
sárolhatják meg az általuk kivá-
lasztott csomagot, vagy online a 
www.destineholidays.ro olda-
lon. A Destine Holidays ugyan-
akkor további 9 irodát tervez nyit-
ni az ország különböző pontjain.

A terjeszkedés többek között 
annak is köszönhető, hogy az 
ügynökség szerint a vakációs 
utazásoknak lesz a legnagyobb 
szerepük abban, hogy a turisz-
tikai szektor helyreálljon. A sok 
bezártság után ugyanis nagyon 
megnőtt a turisták utazási kedve, 
és miután az elmúlt időszakban 
számos országban enyhítettek a 
koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében be-
vezetett utazási korlátozásokon, 
egyre többen döntenek úgy, hogy 
elmennének vakációzni. Ugyan-
akkor az utazási kedvet tovább 
növelte az a hír, hogy a beoltott 
személyek nem karanténkötele-

sek bizonyos országokból vissza-
térve. A Destine Holidays tehát 
úgy választotta ki a célpontokat, 
hogy azok megfeleljenek a jelen-
legi járványügyi szabályoknak – 
természetesen ezek a járványhely-
zet alakulásával folyamatosan 
változnak majd. Az utazási iroda 
számos turisztikai szolgáltatást 
kínál Romániában és külföldön 
egyaránt. Küldetésük, hogy kifo-
gástalan szolgáltatásokat nyújt-
sanak ügyfeleik igényeit kielégít-
ve, valamint olyan élményeket 
kínáljanak, amelyek túlmutatnak 
az online foglaláson. 

A Destine Holidays egy 2018-
ban létrehozott utazási iroda, 
amely a Destine Holding csoport 
része a Destine Insurance Broker 
– Reinsurance, Destine Imobili-
are, Destine Insurances – Mol-
dova, Destine Leasing IFN társa-
sággal együtt. A Destine Holding 
8 saját irodával rendelkezik a 
következő városokban: Ploiești, 
Botoșani, Beszterce, Bákó, Ko-
lozsvár, Onești, Slobozia, Bârlad. 
A Destine Holidays 1 000 000 ro-
mániai ügyfelet, 3 saját irodát, 70 
franchise-t, 120 partnert és 2500 
alkalmazottat tartalmazó portfó-
lióval indul útjára. (X)
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Destine Holidays – Vakációs ügynök
vezet körbe a turisztikai hipermarketben » B. E.

Már 40 lejért is meg lehet 
szállni egy éjszakára a 

következő egy hónapban a Fe-
kete-tenger romániai partsza-
kaszán – pénteken elrajtolt a 
Tengerpart mindenkinek akció. 
A romániai idegenforgalmi mun-
káltatók szövetsége (FPTR) által 
lebonyolított program lényege, 
hogy az előszezonban is legye-
nek vendégek a szállodákban, 
illetve hogy azok számára is el-
érhető legyen a tengerpart, akik 
nem tudják lepengetni a szezon-
ban elkért, nem ritkán a külföldi 
szállodákban gyakoroltat is meg-
haladó árakat.

A szövetség közleménye sze-
rint 54 szálloda csatlakozott mos-
tanáig a május 21. és június 20. 
között futó programhoz, ezeken 
a szálláshelyeken az elkövet-
kező egy hónapban nagyjából 

4000 turistát tudnak fogadni. Az 
árak pedig lényegesen – akár 65 
százalékkal is – alacsonyabbak, 
mint a nyári csúcsidényben. A 
legolcsóbb ajánlat egy neptuni 
szállodából érkezett, ahol egy 
kétszemélyes szobáért 80 lejt 
kérnek el egy éjszakára, igaz, az 
árban nincs benne még a regge-
li sem. Ha valaki legalább négy 
éjszakát el kíván tölteni a tenger-
parton, akkor Eforie Nordon is 
kecsegtető a 85 lej/2 fős ajánlat 
éjszakánként.

Mamaia viszont ezúttal sem ha-
zudtolja meg magát, ott találjuk a 
legdrágább ajánlatot. Egy négy-
csillagos hotel rukkolt elő egy 
olyan akcióval, amelynek kere-
tében ha két fő legalább öt napot 
eltölt náluk, akkor éjszakánként 
520 lejt kell lepengetniük. Tény 
viszont, hogy ezért a pénzért már 
ultra all-inclusive ellátásban lesz 
részük.

Csábító tengerparti árak

EGY NAP SE KELLETT AHHOZ, HOGY GAZDÁRA TALÁLJON 75 EZER, EGYENKÉNT 400 LEJ ÉRTÉKŰ UTALVÁNY

Népszerű a háztartási gépek roncsprogramja
Óriási érdeklődés övezte 
a háztartási gépek roncs-
programjának első szaka-
szát: sokan szeretnék új 
és környezetkímélő be-
rendezésre cserélni a régi 
mosógépet, mosogatógé-
pet, hűtőszekrényt vagy 
fagyasztót.

 » KRÓNIKA

K evesebb mint 24 óra alatt 
kimerült a háztartási gépek 
roncsprogramjának első 

szakaszára szánt 30 millió lejes 
keret – közölte Facebook-olda-
lán a környezetvédelmi minisz-
térium. A tájékoztatás szerint 75 
ezer, egyenként 400 lej értékű 
vouchert foglaltak le az igénylők, 

amelyeket mosógép, mosogató-
gép, hűtőszekrény és fagyasztó 
vásárlására fordíthatnak.

Az utalványokat a hét folya-
mán érvényesítik, és ezt köve-
tően lehet majd felhasználni 

ezeket a programban részt vevő 
kereskedőknél – hívta fel a fi -
gyelmet a szaktárca.

Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter korábbi beje-
lentése értelmében a május 20-i 
határidőig több mint 155 ezer 
személy regisztrált a háztar-
tási gépek roncsprogramjára, 
amely – mint ismeretes – idén 
több szakaszban zajlik. Május 
21-étől június 3-áig mosógé-
pekre, mosogatógépekre, hű-
tőszekrényekre, mélyhűtőkre, 
június 4-e és 17-e között televízi-
ókra, laptopokra és táblagépek-
re, június 18-a és július elseje 
között pedig klímaberendezé-
sekre, ruhaszárító gépekre és 
porszívókra lehet vouchereket 
lefoglalni.

A háztartási gépek idei roncs-
programjára 75 millió lejt külö-
nítettek el, ami csaknem kétsze-
rese a 2019-ben kiutalt 40 millió 
lejes keretnek.

Akciós tenger. Van, ahol már 40 lejért meg lehet szállni

Zöldülő otthonok. Az eddigi tapasztalatok szerint sokan váltanák újra régi háztartási gépeiket




