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CESTOVNÍ KANCELÁŘ  
SIT TRAVEL
Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje služby pro více než 40 předních 

firem a institucí. To spolu s více než pětadvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje 

profesionální servis a osobní pozornost věnovanou všem Vašim požadavkům. Specializujeme se 

na incentivní a kongresovou turistiku v ČR i v zahraničí. Pro naše zákazníky soušasně zajišťujeme 

kompletní servis v oblasti služebních i privátních cest. Pro firemní kolektivy i jednotlivce máme 

připraveny nabídky tématických cest či exkluzivních fotoexpedic. Zakládáme si na dlouhodobé 

spolupráci se stávajícími partnery, zároveň ale usilujeme o nové zákazníky. Od roku 1995 

jsme akreditovaným agentem mezinárodní organizace IATA, současně jsme členem Asociace 

cestovních kanceláří ČR (ACK ČR). Máme stabilní a zkušený tým s letitou praxí v oboru. 

Spokojenost klienta, resp. úspěch našich akcí je zaručen osobní znalostí prostředí a spoluprací 

s osvědčenými partnery. Cestování se stalo naším životním stylem a neodmyslitelnou součástí 

našeho života. Každá novinka, vysoké nároky a nápady jsou tak pro nás výzvy, díky kterým 

zdokonalujeme náš servis ve Váš prospěch. Naším cílem je špičková péče v oblasti cestování. 

Položte si jen otázku „Kdy“ a zbytek nechte na nás.
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INCENTIVNÍ PRODUKTY
Jiný způsob motivace

Ani sebelepší nápad někdy nezaručí dobrý výsledek. Proto přicházíme s originálními řešeními! 

Jedině taková Vám zajistí náskok před ostatními a ve spojení s důrazem na každý detail přinášejí 

jistý úspěch. Toužíte po lyžování v kanadském Whistleru? Chcete si zalétat na profesionálním 

leteckém simulátoru? Láká Vás nedotčená Afrika v rezervaci Ngorongoro? Chcete prohánět 

divoké hřebce sportovního Ferrari v italských Dolomitech? Nebo se chcete naučit profesionálně 

fotit na exkluzivní fotoexpedici? Adrenalin nebo wellness, kultura nebo sport? Ušijeme program 

na míru s ohledem na osobnost a povahu každého zákazníka – pro zaměstnance, management 

nebo obchodní partnery. Vybereme nejvhodnější destinaci, připravíme prezentaci a navrhneme 

program. Po skončení akce předložíme přehledné vyúčtování, fotodokumentaci a provedeme 

vyhodnocení. Stačí jen Vaše rozhodnutí a o zbytek se postaráme my.



KONGRESY
Spojte přijemné s užitečným

Víte o kongresu nebo semináři, kterého byste se Vy nebo Vaši kolegové chtěli zúčastnit? 

Zajistíme Vám účast na vybraném kongresu nebo semináři po celém světě, a to včetně vyplnění 

přihlášky a uhrazení účastnických poplatků. Najdeme pro Vás nejvhodnější a nejrychlejší 

letecké spojení, zajistíme veškeré transfery a pečlivě se postaráme o Váš klidný spánek. Předem 

zjistíme vízové podmínky a v případě potřeby příslušné dokumenty zajistíme. V destinci Vám 

nabídneme nepřeberné množství aktivit pro volný čas. Rádi jezdíte na kole, hrajete golf nebo 

chcete navštívit památky? Buďte nároční a budete překvapeni.



SLUŽEBNÍ CESTY
Efektivita a náklady na prvním místě

Pro služební cesty Vaší společnosti zajistíme kompletní servis – ubytování, letenky, transfery, 

cestovní pojištění nebo půjčení vozu. Chápeme potřebu maximalizovat efektivitu a proto se Vám 

vždy snažíme nabídnout optimální spojení a nejvýhodnější tarify letenek i ceny ubytování. Naši 

zaměstnanci jsou Vám k dispozici i mimo standardní pracovní dobu. On-line rezervační systém 

pak můžete používat 24 hodin denně. Svěřte agendu služebních cest do rukou profesionálů  

s více než pětadvacetiletou praxí v oboru a věnujte svůj drahocenný čas jiným věcem.



Přímé přenosy z F1, Wimbledonu nebo British Open nikdy nebudou mít takovou šťávu, jako když 

je navštívíte osobně. Zajistíme Vám místo v těsné blízkosti sportovních velikánů či filmových 

celebrit. Kompletní servis zahrnuje letenky, transfery, luxusní ubytování, vstupenky do centra 

dění a bohatý doprovodný program. Za idoly Vás navíc můžeme dostat tou nejrychlejší  

a nejkomfortnější cestou, jakou nabízí jen private jet. Ideální způsob dopravy pro 4 až 16 

osob. Časy drahých pronájmů letadel jsou ty tam, tak proč marnit čas v oblacích, přeplněných 

letištních halách při přestupech, když se můžete věnovat zábavě nebo obchodním aktivitám. 

Privátní transfery jsou samozřejmostí a Váš osobní cestovní konzultant Vám bude neustále 

k dispozici. Na osobní a diskrétní jednání klademe nejvyšší důraz. Nespokojte se s málem  

a chtějte maximum.

PRIVÁTNÍ SERVIS
Nechte se hýčkat od začátku až do konce



SPORT TRAVEL
Sportovní zážitky na vlastní kůži

Sportovní zážitky, ať již pasivní nebo aktivní, budou ještě umocněny, zajistíte-li si cestu za nimi 

prostřednictvím produktů Sport Travel. Vaše přání splníme do posledního detailu a kromě 

sportu ještě přidáme komplexní poznávání nových destinací a kultur. Zajišťujeme aktivní 

účast na světových maratonech, kde pro Vás připravíme kompletní servis od registrace až po 

doplňkový program, takže se můžete bez starostí soustředit jen na samotný sportovní výkon. 

V tomto směru máme dlouholeté zkušenosti, které nám umožňují pro Vás získat ty nejlepší 

podmínky. Staňte se součástí světového sportovního dění.
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Pod rovinou 682 / 4, 140 00  Praha 4

tel: +420 241 441 147

fax: +420 244 401 827

e-mail: sit@sittravel.cz
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