START THE ADVENTURE
STA Travel: a világ legnagyobb tanár, diák és ifjúsági utaztatója
Teljeskörű utazási szolgáltatás minden korosztály számára irodánkban,
online felületünkön, és több száz irodában világszerte.

A STA Travel termék kínálata, szolgáltatásai, azaz, ami miatt érdemes az STA-t választani
Repülőjegy értékesítés:
•
•
•

•
•
•
•

Egyéni, Céges és Incentive/Konferencia/Csoportos utaztatás
STA Travel e-SATA és IATA repülőjegyek – a legszélesebb választék Közép-Európában!
QATAR, Emirates, TAP Portugal és további kb. 60 légitársaság járataira speciális, csak
az STA Travel-en keresztül elérhető kedvezményes árak tanárok, diákok
(gyakran korhatár nélkül), valamint 26/30 év alattiak részére
több országot, földrészt érintő, több megállós kombinációk
világkörüli utak
légibérletek
on-line foglalás: www.statravel.hu/egyedi_repjegy

Szállás:
•
•
•
•
•
•

minden szállás kategória elérhető nálunk a diákszállástól az ötcsillagos szállodáig
olcsó szállások: saját szállásfoglaló rendszer (1Source), kb. 30 000 szálláshellyel világszerte,
nagyvárosok központjában és fontos turista helyeken
további 100 000 szálloda világszerte, exkluzív partnerünktől
on-line foglalás: www.statravel.hu/szallas
STA Travel termékek speciális áron „repülőjegy + szállás” csomagban is elérhetők
on-line foglalás: www.statravel.hu/sok_jo_szallas

Helyi közlekedés:
•
•
•
•
•

reptéri transzferek
autóbérlés: www.statravel.hu/autoberles
vasúti jegyek, bérletek; helyi és nemzetközi
buszjegyek
hajójegyek
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Nyelvtanfolyamok:
•
•
•
•
•
•

nyelvtanulás külföldön, 12 világnyelven; 40 országban, 120 városban
kiscsoportos tanfolyamok
korcsoportok: felnőtt, ifjúsági
GloboStudy (svájci STA Partner) termékei
all-inkluzív nyelvi csomagárak €-ban: szállás, étkezés, tanfolyam díj
számos extra programlehetőség helyben

Kedvezménykártyák:
•
•

nemzetközi diák- és tanárigazolványok: ISIC, ITIC, IYTC,
Youth Hostel card: egyéni, csoportos

Szervezett programok:
•

•

kalandtúrák kis csoportokban, angol nyelvű csoportkísérővel
(G Adventures,Trek America, Contiki, Intrepid Travel, Tucan Travel,
Imaginative Traveller, Topdeck, stb.)
önkéntes munkák világszerte, egzotikus országokban a STA Travel Partnerek
(Planeterra, GVI Global Vision International) szervezésében

További szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•

tanácsadás, útvonaltervezés
egyénre szabott utazási csomag összeállítása (dynamic packaging)
kirándulások, városnézések, egyéni igények szerint
idegenvezetés megszervezése igény esetén, csoportok számára
városkártyák
Hop-on-hop-off jegyek
utasbiztosítások komplett választéka (Union, QBE, CareMed)

Fizetési lehetőség:
•
•

készpénz, átutalás, bankkártya
HUF, €, USD, JPY folyószámla

Még több információ:
•
•
•
•
•
•

Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/STA_Travel
LinkedIN: STA Travel Hungary / products / recommendations
Facebook http://www.facebook.com/STAtravelHUNGARY
Wordpress blog http://statravelhungary.wordpress.com/

STA Travel a rádióban: http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=61347
Brit corporate travel oldalunk http://www.statravel.co.uk/Corporate-Travel.htm

Társadalmi felelősségvállalás:
•

•
•

Különféle ifjúsági/oktatási programok és versenyek, kutatások támogatása
(THE program, Nemerkényi verseny, az Educatio programjai, Földgömb földrajzverseny
és Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíció, Margat feltárás, Vision 2040 Hungary)
Tehetséges fiatalok támogatása (On The Spot)
Segélyszervezetek támogatása (pl. a vörösiszap-katasztrófa megtörténtekor, árvizekkor)

Néhány hazai céges referenciánk az elmúlt 2 évből:
Advisesoft, Bio-Science, BKIK, DSR, Ferring, MRE, Pioneer, Roland EE, Search Lab, Seco
Tools, SOTE, YFU. Az EU brüsszeli adminisztrációjában is elfogadott szállítók vagyunk.

2

