
Gépkocsivezetőink
ÁLLÓ SOR BALRÓL JOBBRA:
Csató János, Kelemen Gábor,  

Bökönyi Gábor (autószerelő), 

Szikszai Attila, Viski Lajos, Nagy Csaba,

Pazonyi Tamás (műszaki vezető), Pintye József, 

Tarjányi László, Bajzát Gábor, Szemán János, 

Rácz Ferenc Gábor (gépkezelő), 

Békési Alex (karbantartó), Bolega Zoltán, 

Szabó Zoltán, Bétéri Attila, Furó Norbert. 

 

ÜLŐ SOR BALRÓL JOBBRA: 
Bánszki Lajos, Szabó Attila, 

Szép Károly, Horváth Zoltán, 

Nagy Sándor (ügyvezető), Nagy Balázs, 

Horváth Ferenc, Papp Lajos (telephelyvezető)

Emlékszik még a képeslap varázsára? Milyen érzés volt 
végre kézhez kapni és azon tűnődni, vajon hogyan jutott 
el Önhöz? A világból lassan eltűnik ez a kedves szokás, 
de mi szeretnénk továbbra is éltetni az élményét. 
A nyughatatlan, innovatív Grand Tours ezért most egy 
különleges online képeslappal jelentkezik, amelynek 
célja, hogy bemutassa a népszerű nyaralóhelyek rej-
tett arcát: csak a helyiek által ismert izgalmas történe-
teket, eldugott öblöket, a helyi látványosságokhoz 

vezető túraútvonalakat és olyan technikai kütyüket, amelyek megkönnyítik 
utazásait. Ha közben megéhezne, jó hírünk van: még a helyiek konyhájába 
is bekukkantunk, hogy megismertessük Önnel az autentikus ételeket, amit 
otthon ki is próbálhat!                                       magazin.grandtours.hu

www.grandtours.hu 

Idegenvezetőink
ÁLLÓ SOR BALRÓL JOBBRA: 

Bencsik Ágota (Korfu), Cseh Tamás (Porecs és Ausztria) 

Czellahó Aletta (Paralia), Imre József (Tossa de Mar). 

ÜLŐ SOR BALRÓL JOBBRA:
Szakács Gabriella (Zakynthos-Tsilivi, Ausztria), 

Varga Vivienn (Zakynthos–Agios Sostis, Ausztria), 

Berta Mária (Kefalonia), 

Nagy Sándor (ügyvezető), 

Salamon Katalin (Neos Marmaras), 

Bihari Ágnes (Tolo). 

…és, akik nem tudtak ott lenni a fotózáson, 

de csapatunkhoz tartoznak: 

Varga Éva (Paralia),  Ládi József (Sperlonga), 

Mester Judit (Kusadasi/Parga), Kiss László (Parga), 

Alaxandra Goriova (Sarti), Kanakis Nikos.

ÚJDONSÁG!

GRAND KÉPESLAP
magazin.grandtours.huTISZTELT UTASAINK!

GRAND KÉPESLAP

Szeretettel nyújtjuk át 2018-as kínálatunkat Önöknek. Viharos évek 

vannak mögöttünk, de kijöttünk belőle. Opti kai lag biztosan úgy lát-

szik, felhagytunk a tavalyi üzletpolitikánkkal az árképzés ben, hiszen 

szinte min den hol árat emeltünk.

Biztosíthatom Önöket, hogy nem mi.

Partnereinknél történt jelentős áremelés és az eurót is 310 helyett 

315-el kellett kalkulálni. Mi az árrésünkkel tartjuk magunkat a tavalyi 

szisztémához. Sajnos, az előző évek „migránsozása” miatt jelentős 

keresletcsökkenés volt a görög desztiná ciókban, tavaly jú li us elejéig. 

Erre hivatkozva elég jól „blokkoltuk” eddig a partnereink áremelési 

kéréseit. A blokkolás és a tavalyi kiemelkedő szezon után viszont 

Görög országban elszabadultak az árak, hol kisebb, hol nagyobb mér-

tékben. Volt ahol +25%-os „csomagot” kaptunk ultimátumszerűen. 

Ezen kívül még külön optikai tuning, hogy a tavalyi előszezon is 

gyenge volt, az utószezon pedig fullos, ezért még szezonon belül is 

átsúlyoztunk, így az előszezon kevésbé, az utószezon jobban drágult.

Végtére is Önöket a fizetendő érdekli. Vessék össze más ajánla-

tokkal is az árainkat és amit kapnak érte, azt is. 

Tavasszal jön 2 emeletes és 2 szóló új Setra buszunk, amivel fiata-

lítjuk (4,4 éves átlagéletkor!) autóbusz flottánkat. Jellem zően a fiatal 

kocsik amúgy is többet futnak, mint az idősebbek, így próbáljuk 

garantálni Önöknek az üzembiztonságot! 

Minden kollégám nevében kellemes utazást, nyaralást kívánva:

Nagy Sándor
ügyvezető igazgató


