


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 

történeteket, eldugott öblöket, a helyi látványosságokhoz veze tő 
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
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Idegenvezetőink
Álló sor balról jobbra: 

Alaxandra Goriova (Sarti), Berta Mária (Kefalonia), 
Imre József (Tossa de Mar),

Fazekas Emese (Korfu), Bencsik Ágota (Korfu). 
 

Ülő sor balról jobbra:
Bém Anikó (Kefalónia), Salamon Katalin (Neos Marmaras),

Nagy Sándor (ügyvezető), Varga Vivien (Zakynthos), 
Muk Nikoletta (Parga).

…és, akik nem tudtak ott lenni a fotózáson,  
de csapatunkhoz tartoznak: 

Varga Éva (Paralia), Ládi József (Sperlonga), 
Mester Judit, Cseh Tamás (Porecs), Czellahó Aletta 

(Paralia), Bihari Ágnes (Tolo), Cselőtei Attila, Kanakis 
Nikos, Kiss László (Parga), Palotai Viktória.

Újdonság!

Grand KÉPESLaP
magazin.grandtours.huTiszTelT uTasaink!

GRAND KÉPESLAP

Harminc! Hogy mi harminc? Harminc éve „toljuk a vasat”. Sze
mélyszállító üzletágunk 1989. március 13án gurította ki az Ikarus 
gyárból az első vadonatúj Ikarus 250-es autóbuszát és április 
1-én kezdte meg a fuvarozást rögtön egy 5 napos isztambuli 
úttal. Az irodát 1991-ben nyitottuk, az akkor már 4 db-os  busz
parkra alapozva. Sok a 30. Másból is. Érezzük, de látjuk az ered
ményét is.

2019-ben teljesen más megoldandó feladatokkal szembesü
lünk, mint anno. Sújtja a piacot a mesterségesen magasan tartott 
valuta árfolyam, a humán erőforrás probléma, a magyar határon 
való indokolatlan, megmagyarázhatatlan várakozások stb. 

Mindezek ellenére csináljuk úgy, mint eddig, ha lesz új problé
ma, megoldjuk azt is. Az eddigi bevált úticéljaink maradnak, több-
ségében ugyanazokkal a szállásokkal. Áraink emelkedtek – főleg 
tőlünk független okok miatt.

Köszönjük az eddigi lojalitását minden utasunknak!
Köszönjük, ha idén is minket választanak!

Nagy Sándor
ügyvezető igazgató

Gépkocsivezetőink
Álló sor balról jobbra:
Furó Norbert, Kelemen András,  
Kóka Dániel (karbantartó), Tarjányi László, 
Viski Lajos, Nagy Tamás, 
Rácz Ferenc Gábor (gépkezelő), Pintye József, 
Bolega Zoltán, Bajzát Gábor, 
Horváth Zoltán, Nagy Csaba, Szabó Attila, 
Szász Sándor, Csató János, 
Pazonyi Tamás (műszaki vezető), 
Horváth Ferenc

Ülő sor balról jobbra: 
Bánszki Lajos, Szép Károly, Szabó Zoltán, 
Nagy Balázs, Nagy Sándor (ügyvezető),  
Kiss Attila, Bökönyi Gábor (autószerelő), 
Nagy Attila, Papp Lajos (telephelyvezető)


