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Știm că afacerile tale sunt cele mai importante ! 

DESTINE HOLIDAYS este o agenție de turism nou 

înființată care face parte din grupul Destine Holding alături de Destine 

Broker de Asigurare – Reasigurare, Destine Asig Broker de Asigurare –

Republica Moldova, Destine Broker de Credite / Destine Leasing IFN 

SA. Misiunea noastra este de a asigura servicii impecabile prin care să 

satisfacem nevoia de excelență a clienților noștri, să oferim experiențe ce 

depășesc granițele unei rezervări online. 

 

Vom face diferenta prin: 

~ PROFESIONALISM~ experiența în acest domeniu, destinațiile vizitate, dar și 

feedback-ul continuu primit de la clienții nostri, ne oferă posibilitatea să răspundem celor mai 

extravagante solicitări  

~PROMPTITUDINE~ consultanții Destine Holidays sunt pregătiți 

să ofere toate informațiile necesare și soluții rapide, deoarece știm 

cat de prețios este timpul pentru fiecare dintre noi. 

~ATENȚIE LA DETALII ȘI SIGURANȚĂ~ știm că serviciile de 

travel reprezintă o investiție importantă pentru companie, astfel ca 

intotdeauna se va tine cont de obiectivele dvs, pentru a face calatoriile 

eficiente.  

Gama serviciilor oferite  acopera toate aspectele calatoriilor in interes de afaceri si nu numai : 

Bilete avion  

 Dispunem de personal specializat pentru a rezolva favorabil orice cerere de servicii venita 

din partea clientilor nostri. Putem emite bilete cu orice companie aeriana de linie sau low 

cost. 
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 In functie de volumul de vanzari, avantajele la nivel de companie se pot concretiza in 

biletele de avion ce pot fi folosite atat pentru calatorii in scopuri business, cat si pentru a 

premia angajatii. 

 Serviciile conexe biletelor de avion la care veti avea acces prin colaborarea cu noi: 

modificari/ anulari in termeni preferentiali, check-in online –  alegerea locurilor in avion 

si obtinerea boarding pass-ului, informarea rapida si rezolvarea problemelor ce pot aparea 

( curse anulate/ modificate). 

 Garantam un raspuns rapid de la primirea solicitarii dumneavoastra. 

Rezervari Hotel  

 Va punem la dispozitie o multitudine de variante de 

hoteluri in intreaga lume,  Rent a car –  inchirieri auto in 

tara si strainatate, inchirieri microbuze si autocare, 

transferuri private. 

Consultanta turistica 

 Asistenta de specialitate in alegerea celor mai bune 

variante  de pret, intinerariu si confort pentru serviciile achizitionate, rezervari, 

modificari, anulari pe timpul efectuarii deplasarilor. 

 Flexibilitate maxima in gasirea de solutii pentru calatorii urgente . 

Beneficii angajati  

 Oferirea pentru angajatii dumneavoastra de reduceri la achizitionarea pachetelor de 

servicii turistice destinate petrecerii vacantelor. 

Contractul de colaborare  

 In baza unui contract de colaborare, acordam termene preferentiale de plata pentru 

serviciile comandate, in functie de volumul de rezervari. 

DATE CONTACT:  

Email: viorel.mocanu@destine-broker.ro ; 

Telefon: 0746 605 395 - Mocanu Viorel Vasile

mailto:office@destineholidays.ro

