
 
 

,שלום רב   
.שמי טלי מנהלת השיווק של חברת התיירות סולו איטליה  

. ולדעת מי האחראי מטעמכם על נופש עובדים שנתי, אשמח להציג בפנייך את חברתנו  
 

 סולו איטליה הינה חברת תיירות היחידה בישראל המתמחה באופן בלעדי בתיירות לאיטליה.

תוך שימוש במחשוב מתקדם   ,כל שירותי התיירות האפשריים לארץ המגף שנה ומתמחים במתן 20 אנו פועלים כבר יותר מ
.ובסיוע נציגים מקצועיים בכל מחוזות איטליה  

 

, כדורים פורחים, רכבי יוקרה –בשילוב של כל מה שעולה בדעתכם , לחברות וגופים שונים כנסים וטיולי תמריץאנו מארגנים 
..ועוד)  חפש את המטמון, המרוץ למיליון(משחקי חברה , אקסטרים, קולינריה, טרקטורונים, הליקופטרים, יאכטות  

 
 כמו כן, אנו מציעים:

 
.מסלולים עם מיטב המדריכים 40 -כ, טיולי עומק בכל מחוזות איטליה :טיולים מאורגנים *  
 

טיולי תרבות , טיולים מזמרים, טיולי נשים , טיולי קרנבלים, טיולי אופנה, בליווי שף צמוד –טיולים קולינריים :  טיולי נושא*
  .ועוד. טיולי משפחות חד הוריות, טיולי משפחות, ואמנות וטיולי שוקי חג המולד

 
.המדריכים בעברית במגוון סיורים מעניינים ברומא ובערי איטליה השונותבסולו איטליה מדריכים מקצועיים הנמצאים *  
 

.לשטים בקרוזים סיורים בעברית בנמלי העגינהמדריכים *  
 

 אז למה להזמין את איטליה דווקא בסולו איטליה?

 בגלל הניסיון :

  .המקומיים והתרבות, הכרת השפה, שנה של הכרות עם המגף האיטלקי לאורכו ולרוחבו 23 

 בגלל הגמישות: 

.מו את המסלול והשירותים לדרישותיכם המיוחדות כדי להפוך את הטיול להצלחה בלתי נשכחתיבסולו איטליה יתא  

 בגלל האמינות: 

.יכולים להימכר לאחרים, מסעדות ושאר שירותים שנבדקו אישית על ידינו, בסולו איטליה מאמינים שרק בתי מלון  

 בגלל החסכון בזמן: 

 .היכרותנו את ארץ המגף על בוריה מאפשרת לנו לבחון את כל האפשרויות הקיימות ולהביא לכם את הבחירה הטובה ביותר

 בגלל החסכון בעלויות: 

סולו איטליה מנצלת את גודלה ואת היכרותה האישית עם נותני השירות השונים באיטליה בכדי להעניק לכם את המוצרים 

  .במחירים הטובים ביותר

כרטיסי : תחת קורת גג אחת בסולו איטליה תוכלו להזמין את כל שירותי התיירות:  כל איטליה נמצאת תחת אותה קורת גג

  .כרטיסים למופעים ומשחקי כדורגל ועוד ועוד, ארוחות במסעדות מיוחדות, וילות וכפרי נופש, השכרת רכב, ןבתי מלו, טיסה
 

www.soloitalia.co.il מוזמנים להכנס לאתר שלנו 
 

.       ולהציע מגוון רחב של אפשרויות נופש וגיבושלקבל פרטים אודות האחראי מטעמכם על נופש עובדים שנתי , אשמח כאמור

                                                               

בברכה קבליס טלי, מנהלת שיווק ומכירות.                                                                                                             

                                                                                                                                  


