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Coral Travel debiutuje w Galerii
Krakowskiej

Coral Travel, będące częścią międzynarodowego koncernu turystycznego
OTI Holding, otworzyło nowe biuro podróży w Galerii Krakowskiej. W
eleganckim i komfortowym salonie o powierzchni 38,75 mkw. klienci mogą
wybrać podróż w najdalsze zakątki świata.

Biuro podróży Coral Travel w Galerii Krakowskiej jest obsługiwane przez
doświadczony personel. Przestrzeń została urządzona w minimalistycznym,
eleganckim stylu, spójnym z kolorystyką i koncepcją marki. W ofercie klienci
znajdą propozycje podróży w różne zakątki świata. Oprócz Turcji, która jest
kierunkiem flagowym, znajdą wśród nich Grecję, Hiszpanię, Bułgarię, Egipt,
Tunezję oraz kraje egzotyczne, takie jak: Dominikana, Kuba, Tajlandia, Mauritius,
Meksyk, Seszele, Malediwy, Indie, Indonezja, Singapur czy Zjednoczone Emiraty
Arabskie. 

Dla klientów poszukujących innych form podróży, marka proponuje bogatą ofertę
połączeń lotniczych, transferów oraz hoteli na całym świecie. Dodatkowo posiada
w ofercie ubezpieczenia podróżne. 

Coral Travel znajduje się na 4 miejscu w rankingu największych biur podróży.
Posiada 50 salonów w Polsce, w tym 4 w Krakowie.

data: 4 stycznia 2020
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