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Treść: Aktualność:
Biuro podróży Ecco Holiday wprowadziło do sprzedaży ofertę SENIOR w Bułgarii. Stanowią ją hotele
położone w spokojnych uzdrowiskowych miejscowościach, takich jak Albena i Św. Konstantyn i Elena.
Oferta dostępna jest bez ograniczeń wiekowych, ale ze względu na typ wybranych miejscowości,
niestandardowe długości pobytu i terminy wylotów, skierowana została do grupy 50+. 

Bułgaria zawsze była naszą mocną stroną. - mówi Joanna Rafa - Czajko, Product Manager - Po analizie
danych sprzedażowych tego kierunku zaobserwowaliśmy, że dość znaczny procent klientów stanowią
osoby w średnim i starszym wieku. Grupa ta wybierała przeważnie terminy poza wysokim sezonem,
późną wiosną lub wczesną jesienią. Prawdopodobnie ze względu na przystępniejsze temperatury i brak
tłumów. Seniorzy, czyli klienci 50+, zatrzymywali się najchętniej w hotelach 3* i 4*, położonych w
mniejszych miejscowościach. Dla tej grupy ważne było wyżywienie w cenie hotelu, co pozwalało uniknąć
dodatkowych wydatków na miejscu. W odpowiedzi na zebrane informacje, do sprzedaży wprowadzona
została oferta SENIOR BUŁGARIA. 

Od standardowych wyjazdów ofertę SENIOR odróżnia przede wszystkim lokalizacja hoteli w niewielkich
miejscowościach uzdrowiskowych. Kurort Albena oznaczony został Błękitną Flagą za zlokalizowanie w
ekologicznie czystym regionie. Natomiast Św. Konstantyn i Elena słynie ze specyficznego mikroklimatu i
cennych leczniczych źródeł mineralnych. Wyjazdy odbywać się będą poza sezonem, tj. od 28 kwietnia do
końca maja br. a na miejscu spędzić można od 7 do 21 dni. 

Przykładowa cena za 18 dniowy pobyt w hotelu 3* Ralitsa z wyżywieniem All Inclusive Ultra (obejmuje 5
posiłków, napoje bezalkoholowe, lokalne alkohole i wybrane alkohole importowane, przekąski, desery,
ciastka i owoce w ciągu dnia, kolacja w restauracji a"la carte, zimne i gorące przekąski oraz napoje
bezalkoholowe, dania z grilla, owoce i piwo na plaży; bezpłatnie serwowana woda do posiłków) wynosi
2450 pln/osoba.
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Widać, że oferta turystyczna coraz bardziej się profiluje. Już nie ty lko ciekawe nowe destynacje czy li myślenie produktem. Coraz
częściej touroperatorzy patrzą oczami k lienta i to nie ty lko z kategorii family, VIP, Gala . Doszły TUI Fresh, mocno uk ierunkowana
na b. młodych oferta FunClubu teraz Ecco Senior Bułgaria. Dołóżmy jeszcze do tego różne sposoby rozmowy doradcy z
k lientem w zależności od jego preferencji i decyzji zakupowych.
Krzysiek Adamski trener turystyk i odpowiedz »
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Wyjazdy wakacyjne- Tanio Poznań nawet 90% taniej. Sprawdź Dzisiejsze Oferty! Gruper.pl

Adres dla Twojej Firmy
w Poznaniu, ul. Sielska 17A mBiuro - 8 lat
doświadczenia
www.mBiuro.pl

Porównywarka biur podróży
Wybierz kierunek i nie przepłacaj. Setki
atrakcyjnych ofert. Skuś się.
www.centrumwczasowe.pl

Wakacje 2012
Udany urlop ze SmileCamp - Austria Włochy i
Chorwacja. Rezerwuj teraz!
pl.smilecamp.eu/Wakacje2012
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