BESÖK ISLAND
MED TEAMET
Grupperbjudande!

Konferensresa till Island
med direktflyg från Göteborg

fr.

3 995

kr*

I PAKETET INGÅR
Flyg t/r Gbg - Island inkl. skatter
3 nätter, del i dubbelrum, på valt
hotell i Reykjavík, inkl. frukost
Halvdags konferenspaket
Reseskydd via den statliga
resegarantin

Tillsammans med Icelandair har vi
nu glädjen att erbjuda ett konferenspaket i Reykjavík med direktflyg från
Göteborg.
Island är en exotisk destination med
bara tre timmars flygresa från Göte
borg. Med en spektakulär natur och
storslagna vyer erbjuder Island den
perfekta omgivningen för en lyckad
konferens med spännande aktiviteter.

* Prisexempel baserat på Hotel Cabin med avresa 18-21/9 2015.
Erbjudandet gäller i mån av plats för max 20 personer och vid bokning senast 31 mars 2015.

Telefon 031 - 46 10 65
Webb www.vulkanresor.se

VI SKRÄDDARSYR
ER GRUPPRESA
Vårt mål är att uppnå era mål. Med lång erfarenhet i att arrangera resor
för företag och grupper, skapar vi reseupplägg som är anpassade till era
unika förutsättningar och behov. Berätta för oss vad ni önskar att uppnå
med arrangemanget, så planerar vi allt för att detta ska ske!

KICKOFF
Vi erbjuder spännande aktiviteter
i en fantastisk miljö, som gör nästa
kick-off till en ny upplevelse för
samtliga medarbetare – ni fokuserar
både på verksamheten och på att ha
det skoj tillsammans.

GRUPPRESOR

STUDIERESOR

Gruppresor är samlingsnamnet på
en brett urval av researrangemang.
Det kan till exempel vara allt från
universitetsresor, skolresor och
bussrundresor, till rena turistgrupper.

Dra utomlands på en studieresa!
Besök platser och företag som är
väsentliga för er verksamhet. Samla
information, lär något nytt, och kom
tillbaka med nya, kreativa lösningar
och motivation.

KONFERENSER

JULBORDSRESOR

Våra destinationer är perfekta
för konferenser. Här kan vi fläta
samman äventyr, natur, konferenser
och kreativa gruppaktiviteter med
arrangemang som ger deltagarna en
fantastisk upplevelse.

Lägg årets julbord i Reykjavík!
Eller varför inte i Budapest, Gdánsk,
Instanbul eller Malta? Ni umgås i en
oformell omgivning tillsammans,
tar del av spännande aktiviteter och
avnjuter förstklassig mat.

OM OSS
Vulkan Resor AB är specialiserade på resor till Island för privatpersoner, grupper och
företag. Vi startade vår verksamhet 1997 och är idag 15 anställda. Vulkan Resor AB ingår
i Vulkan Travel Group som under 2014 arrangerade resor för cirka 8000 resenärer.
Om våra grupp- och konferensresor

IATA certifierade

Vi har specialistkunnande om Island och
av att planera och genomföra arrangemang
för företag och organisationer. Det gör att vi
kan erbjuda reseupplägg som är anpassade
efter gruppens unika förutsättningar och
behov.

Det innebär att vi har en rättighet att själva
utställa flygbiljetter, det betyder för dig som
kund att vi kan ge dig snabbare och bättre
service med flygbokningar.

Resegaranti
Vulkanresor har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet, 1 mars 2015: 3 900 000 SEK.
Resegarantilagen skyddar resenärer när de
köper en paketresa av en arrangör som ställt
garantier till Kammarkollegiet.

Kontakta oss
Vulkan Resor AB
Org.nr. 556538-2685
Västra Esplanaden 19, Umeå
090- 12 95 50
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8, Stockholm
08-612 43 70
GÖTEBORG
Sofierogatan 3d, Göteborg
Telefon 031 - 46 10 65
Webb
www.vulkanresor.se
E-post groups@vulkanresor.se

