
Coral Travel debiutuje w Galerii
Krakowskiej

Coral Travel, będące częścią międzynarodowego koncernu turystycznego OTI

Holding, otworzyło nowe biuro podróży w Galerii Krakowskiej o powierzchni

38,75 mkw.
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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, Mauri�us, 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. 
 

Transfer roku. Tomasz Trz�sło zastąpi
Hadley'a Deana

Raport: czym żył rynek
nieruchomo�ci w 2019 roku?

Inwestor o Dolnych Młynach: Trzeba
w ko�cu rozwiąza� ten problem

Hotele wypatrują piątej gwiazdki

SPAR kusi detalist�w logistycznym
rozmachem

Rob Philipson: SPAR działa jak
krawiec. Skroi ofertę na każdy
rozmiar

Janusz Palikot: crowdfunding buduje
społeczno�� marki

LOGOWANIE KUP WIĘCEJ

          

STREFA PREMIUM / HOTELE

Hotele wypatrują piątej gwiazdki

STREFA PREMIUM / MAGAZYNY

SPAR kusi detalist�w logistycznym
rozmachem

STREFA PREMIUM / CENTRA HANDLOWE

Rob Philipson: SPAR działa jak
krawiec. Skroi ofertę na każdy
rozmiar

mat. pras.

PARTNERZY SERWISU

POPULARNE

ZOBACZ
▼

PA
RT

NE
RZ

Y
PO

RTA
LU

CENTRA HANDLOWE BIURA MAGAZYNY HOTELE MIESZKANIA ARCHITEKTURA INWESTYCJE KONFERENCJE PRAWO WIĘCEJ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/coral-travel-debiutuje-w-galerii-krakowskiej,78773.html
https://twitter.com/home?status=https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/coral-travel-debiutuje-w-galerii-krakowskiej,78773.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/coral-travel-debiutuje-w-galerii-krakowskiej,78773.html
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/coral-travel-debiutuje-w-galerii-krakowskiej,78773.html#comment
https://www.propertynews.pl/sylwetki/transfer-roku-tomasz-trzoslo-zastapi-hadley-a-deana,78731.html
https://www.propertynews.pl/biura/raport-czym-zyl-rynek-nieruchomosci-w-2019-roku,78440.html
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/inwestor-o-dolnych-mlynach-trzeba-w-koncu-rozwiazac-ten-problem,78427.html
https://www.propertynews.pl/hotele/hotele-wypatruja-piatej-gwiazdki,78656.html
https://www.propertynews.pl/magazyny/spar-kusi-detalistow-logistycznym-rozmachem,78492.html
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/rob-philipson-spar-dziala-jak-krawiec-skroi-oferte-na-kazdy-rozmiar,78410.html
https://www.propertynews.pl/marketing/janusz-palikot-crowdfunding-buduje-spolecznosc-marki,78357.html
https://konto.ptwp.pl/portal/propertynews-logowanie.html
https://sklep.ptwp.pl/pl/grupa,9,strefa-premium
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/axiimmo%7Cpnews01012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/axi-immo-group,10/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/cushwakepartner%7Cpnews16012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/cushman-wakefield,61/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/DMBuildingPartner%7Cpnews24062019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/dm-building-sp-z-o-o,77/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/europtimapartner%7Cpnews28012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/europtima-sp--z-o-o-,24/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/ForbisGroupPartner%7Cpnews04122019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/forbis-group-sp-z-o-o,69/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/jakonpartner%7Cpnews07012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/jakon-sp-z-o-o,72/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/muniakpartner%7Cpnews15012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/muniak,59/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/estatefellows%7Cpnews01012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/nai-estate-fellows,37/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/Quadraturepartner%7Cpnews02092019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/quadrature,79/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/Tetrispartner%7Cpnews21042019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/tetris-,34/
http://www.wnp.pl/klik/biuletyn/axiimmo%7Cpnews01012019.xml?https://www.propertynews.pl/partner/axi-immo-group,10/
https://www.propertynews.pl/hotele/hotele-wypatruja-piatej-gwiazdki,78656.html
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/hotele/
https://www.propertynews.pl/hotele/hotele-wypatruja-piatej-gwiazdki,78656.html
https://www.propertynews.pl/magazyny/spar-kusi-detalistow-logistycznym-rozmachem,78492.html
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/magazyny/
https://www.propertynews.pl/magazyny/spar-kusi-detalistow-logistycznym-rozmachem,78492.html
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/rob-philipson-spar-dziala-jak-krawiec-skroi-oferte-na-kazdy-rozmiar,78410.html
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/centra-handlowe/
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/rob-philipson-spar-dziala-jak-krawiec-skroi-oferte-na-kazdy-rozmiar,78410.html
https://www.propertynews.pl/marketing/janusz-palikot-crowdfunding-buduje-spolecznosc-marki,78357.html
https://go.pl.bbelements.com/please/redirect/20728/3/1/2/!uwi=1280,uhe=1024,uce=0,ibbid=,impressionId=0879fd3a-1016-404a-a9b5-94647d3dbd03,ibb_device_id=0,ip_co=7,ip_reg=1,b_w=650,b_h=100,param=956952/918001_0_?
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/
https://www.propertynews.pl/biura/
https://www.propertynews.pl/magazyny/
https://www.propertynews.pl/hotele/
http://www.housemarket.pl/
http://www.propertydesign.pl/
https://www.propertynews.pl/inwestycje/
https://www.propertynews.pl/konferencje/
https://www.propertynews.pl/prawo/
https://www.propertynews.pl/
https://www.propertynews.pl/strefa-premium/


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) DODAJ NOWY KOMENTARZ

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