CITY BREAK
więcej niż weekend
W tym roku oddajemy w Twoje ręce katalog w nieco zmienionej formie. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się nie drukować katalogu, lecz opublikować
go jedynie on-line. Dzieki temu katalog będzie mógł być na bieżąco aktualizowany w takich przypadkach jak np. zmiana siatki połączeń, a każdy będzie
mógł sobie pobrać lub wydrukować jedynie te strony, które go interesują – w ten sposób chcemy dołożyć swoją cegiełkę do ochrony naszej planety!

Marzysz o krótkim odpoczynku? Chcesz wyrwać się choć na chwilę,
a przy okazji przeżyć cos nowego? Zapraszamy na nasze city breaki!

Jesteś naszym stałym Klientem?
Sprawdź nasz Program Lojalnościowy Matimpex City Fun!

Zobacz zmianę warty w Atenach lub w Londynie; podziwiaj zbiory muzeów w Paryżu
lub w Petersburgu; poczuj się odrobinę nostalgicznie słuchając fado w Lizbonie
lub Mozarta w Wiedniu; przeżyj duchową podróż po Rzymie lub Lwowie; odkryj
podziemne miasto w Neapolu lub w Odessie; spędź wieczór przy tapas i winie
w Madrycie lub w Sewilli; poleniuchuj na plażach Toskanii lub Malty; porównaj
parlament w Budapeszcie do tego w Edynburgu; zdecyduj, czy wolisz belgijskie
czekoladki czy torcik kijowski; zachwyć się kolorami Barcelony i Wenecji, po prostu
spędź czas tak, jak lubisz!

Jeśli lubisz nasze city breaki i byłeś już Uczestnikiem naszych wycieczek przynajmniej
dwukrotnie, zapraszamy serdecznie do Programu Lojalnościowego Matimpex City
Fun, dzięki czemu uzyskasz dodatkowe zniżki na nasze wycieczki i będziesz mógł
cieszyć się dodatkowymi korzyściami przygotowanymi z myślą o stałych Klientach.
Przystąpienie do programu jest bardzo proste – wystarczy wypełnić formularz
i poczekać na maila potwierdzającego udział w programie. Formularz i wszystkie
szczegóły znajdziesz na www.matimpex.pl.

Ponad 30 unikatowych programów i prawie 30-letnie doświadczenie w organizacji
wycieczek (w tym ponad 15-letnie w organizacji city breaków), zespół doświadczonych
pilotów i przewodników, starannie wybrana baza hotelowa, to tylko kilka powodów,
żeby wybrać się na krótki wypad właśnie z nami!

Dołącz do Matimpex City Fun
i spotkajmy się w nastepnym
fascynującym miejscu!

Zapraszamy do wspólnego podróżowania!

SPIS TREŚCI

Katalog LATO 2020 edycja 1, opublikowany 9.03.20

W katalogu na Lato 2020 znajdziesz ponad 30 programów, wśród nich kilka zupełnie unikatowych na polskim rynku. Jako NOWOŚĆ zaznaczyliśmy
te kierunki, które są zupełnie nowe, wróciły po dłuższej przerwie lub mają zmieniony program w stosunku do poprzednich lat.
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Znajdź nas również na
@MatimpexTravel
matimpextravel
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