
ACTIV TOURS – EVENTURIA = PROFESIONALISM, SIGURANȚĂ, 
PROMPTITUDINE, COMPETITIVITATE!

- anul infiintarii – Din 2003, NOI STIM CA VACANTA DVS. ESTE IMPORTANTA!
- profilul –  DMC/destination management company (agentie de turism 

touroperatoare);
- nr. angajati – 11 (in crestere!), tineri, flexibili, dinamici si profesionisti;
- nr. produse si departamente – 5 departamente cu personal specializat: Relatii cu 

clientii, Evenimente (sportive, muzicale), Vacante si Calatorii, Ticketing, 
Corporates;

- birouri – 4 (Bucuresti si Pitesti);
- peste 250 de agentii de turism partenere;
- cei mai renumiti furnizori (DERTOUR, TUI, GTA, PULLMANTUR, MSC CRUISES, 

FLYDUBAI etc.);
- operam pachete turistice in peste 3000 de destinatii, in toata lumea;
- peste 25000 de turisti multumiti.



Cine suntem?

Din 2003 începând, ne-am dezvoltat, experimentat și instruit, ajungând să 
dispunem de personalul, baza de date și cunoștințele necesare, pentru a 
da un adevarat sens opțiunilor și prospecțiunilor Dvs., precum și pentru 
a vă materializa dorințele dumneavoastră, indiferent de destinația sau 
tipul de produs travel pe care îl vizați. Cele mai noi și relevante 
informații vă vor fi furnizate de consultanții noștri, specializați și 
profesioniști.

Cu activități desfășurate în întreaga Europă și nu numai, noi deținem, ca 
parteneri vechi și de încredere,  o rețea globală de colaboratori 
(DERTOUR, TUI, PULLMANTUR etc.), companii experte în domeniu, 
generând multiple oportunități către afaceri de calitate, conducând la 
creșterea motivației și satisfacției Dumneavoastră în urma călătoriilor 
efectuate (business sau leisure/holidays)! 



Marca ACTIV TOURS - Eventuria



Garantia Calitatii

*Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte cand comparati ACTIV TOURS  – EVENTURIA   cu eventuala 
concurenta:

- Noi suntem TOUROPERATORI pe toate destinatiile de vacanta/leisure, inca din anul 2003 si pana azi!!! Activ 
Tours & Travels reprezinta cele mai importante destinatii de vacanta (Turcia, Bulgaria, Grecia, Romania, 
Croatia, Franta, Italia, Austria, Republica Dominicana etc.), avand partenerii externi proprii si de incredere, 
atat agentii locale, cat si mari touroperatori!!! 

- Noi suntem TOUROPERATORUL NR. 1, inca din anul 2009 si pana in prezent, al pachetelor turistice de 
evenimente sportive, concerte si festivaluri oriunde in lume! 

- Noi avem furnizori directi si seriosi, de incredere, care nu ne-au dezamagit niciodata! 
- Furnizam pachetele atat individual, cat si grupurilor de minim 10 > X persoane! 
- Comunicam toate detaliile turistilor nostri in clipa in care se achita avansul si turistii au toate informatiile 

necesare inainte de inceperea calatoriei - asiguram asistenta 24h/24h - 0740 091802 si / sau 0755 013983! 
- Pachetele noastre contin hoteluri situate central sau in apropierea locatiilor unde au loc evenimentele. De 

asemenea, pachetele noastre pot avea ORICE hotel doreste Turistul, la un pret competitiv! 
- Fiind pachete turistice preplatite, turistul are avantajul PRETULUI BUN si al SIGURANTEI LIVRARII BILETELOR la 

acele evenimente unde biletele se livreaza cu 1 zi inainte sau chiar in ziua evenimentului! 
- Avem 2 website-uri – ACTIVTOURS / activtours.ro  , care contine toata oferta agentiei touroperatoare Activ 

Tours& Travels si EVENTURIA / eventuria.ro  , produsul nostru specializat pe pachetele turistice de 
evenimente!!! 

- Turistii si agentiile partenere sunt PRIORITATEA NOASTRA!!! Noi satisfacem si cele mai exigente cerinte intr-un 
mod profesionist!!! 

http://activtours.ro/
http://eventuria.ro/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.activtours.ro/
http://www.eventuria.ro/%22%20%5Ct%20%22_blank


Testimoniale

Madalina C., CityBreak la Roma, Italia 24/02/2015

„Buna ziua, Ne-am intors dintr-o vacanta excelenta! Vacanta la Roma ! Serviciile achizitionate au 
fost excelente. Se poate spune despre Roma ca este un muzeu in aer liber. Va multumesc 
pentru disponibilitatea dvs. de a ne oferi serviciile solicitate. Acum astept oferta pentru 
Creta, in luna august. O zi excelenta!”

Gabi P., Concert Beyonce & Jay Z la Paris, Franta 12 septembrie 2014

„Buna ziua, Imi face placere sa va ofer un feedback pozitiv :) si cateva fotografii de la concert! 
Totul a mers "struna", nu am intampinat probleme cu niciunul dintre bilete (avion, concert) 
sau vouchere, hotelul a fost pozitionat aproape de metrou, foarte curat si personal foarte 
amabil. O zi minunata sa aveti! Si vom apela cu siguranta la serviciile Dvs si cu alta ocazie!”

Constantin A., Pensiunea Alpenrose 3*- Rauris, Austria 08/01/2015

„Buna ziua, Sejurul in Rauris, la Pensiunea Alpenrose, a fost superb. Ne-am simtit foarte bine. La 
completarea formularelor de cazare am primit si un Guest Card, pe baza caruia am primit 
reducere de 20% la Skipass-urile pt regiunea Rauris in acea perioada. Conditiile de cazare au 
fost foarte bune.Am avut parte de un concediu minunat in Rauris, am imbinat distractia cu 
relaxarea si ne-am simtit extraordinar de bine. Va multumim pentru serviciile oferite si 
pentru seriozitatea si profesionalismul de care ati dat dovada!”



Ce facem?

ACTIVTOURS – EVENTURIA este partenerul potrivit, profesionist, flexibil cu care puteti 
sa economisiti bani pentru nevoile companiei Dvs. de business travel, si nu doar!!!

Parteneri DERTOUR, MEIER`s, ADAC, JAHN REISEN, TUI, PULLMANTUR s.a., noi avem 
grija sa oferim companiilor partenere beneficiile unei gestionari optime a 
volumului business travel prin:
- Sistem integrat de servicii, suport logistic si tehnologic avansat, promtitudine
- Personal tanar si flexibil, specializat, profesionist, dedicat 
- Asistenta personalizata 24/24, 7 zile/7
- Raport optim pret-calitate si siguranta serviciilor
- Reducerea costurilor si raportarea acestora
- Rapoarte customizate
- Acces prin sisteme online de rezervari DERTOUR/TUI Travel, la peste 3000 
destinatii
- Managementul situatiilor de criza, adecvat si profesionist
- Asistenta in situatii speciale
- Programe avantajoase pentru personalul corporate, in functie de volum, 
colaborare pe termen lung: acces direct la oferte speciale, consultanta, discount 
la achizitionarea serviciilor de turism



Turism leisure/vacante
Produsul complex Activtours:

Datorita portofoliului nostru de agentie de turism touroperatoare, inca din 2003, cu 
parteneri

externi directi, verificati, profesionisti si de incredere, cu 270 de hoteluri in Romania
si in sistemele de rezervare on-line, cu mai mult de 150.000 de hoteluri in toata
lumea, in peste 3500 de destinatii, ACTIVTOURS - EVENTURIA poate gasi solutii pentru orice 

cerere de cazare, pentru evenimente corporate si turism individual. 

Furnizam tuturor clientilor si partenerilor nostri, oriunde in lume (peste 3500 de destinatii):
  - pachete de vacanta / leisure, intern si extern (litoral, munte, balneo);
  - cazare individuala, de grup sau de business/congrese/conferinte/targuri/simpozioane;
  - pachete citybreak cu servicii la sol complete si complexe;
  - bilete avion, atat companii de linie, clasice, cat si companii low-cost sau zboruri charter;
  - bilete transport (altul decat avion, bus, tren, rent-a-car);
  - asigurari medicale si de calatorie;
  - asistenta turistica 24h/24, 7 zile/7;
  - organizarea unor evenimente corporate sau personale (pachete turistice personalizate);
  - suntem specialisti in: turism in destinatii exotice, parcuri de distractie, evenimente 

sportive, muzicale, concerte, festivaluri, participare la targuri si conferinte etc.



Turism de Evenimente
Produsul Eventuria

Produsul EVENTURIA este mandria si BRAND-ul nostru de nisa! Pachetele turistice de 
evenimente sunt garantate, raportul calitate – siguranta – pret fiind unul optim! Puteti 
fi alaturi de idolii Dvs. intr-un week-end scurt si relaxant si puteti participa la orice 
eveniment muzical sau sportiv din lume:

- Concertele André Rieu, Maroon 5, U2, Robbie Williams, Madonna, Celine Dion, David Garrett s.a., 
festivaluri ca Sensation White sau Cirque du Soleil, Tomorrowland;

- Meciurile echipelor de fotbal preferate (Campionatele din tarile europene): Premier League, Primera 
Division, Bundesliga, Ligue 1, Serie A Italia, competitii de top precum Champions League sau 
Europa League;

- Competitiile Formula 1 sau Moto GP;

- Turneele de Tenis ATP World Tour, Roland Garros, Wimbledon, BNL Italia, Mutua Madrid, Doha, 
Indian Wells, Melbourne, Miami etc.;

- Alte sporturi (Competitii de Baschet, Handbal, Tenis de masa, Scrima, Atletism), pachete turistice la 
Corrida de Toros, Madrid etc.

- Produsul Luxury Events, care este una dintre mandriile noastre si este special conceput pentru 
turistii V.I.P.



Turism de afaceri
Corporates

- Modelul nostru de business se acorda nevoilor de cazare corporate complexe, 
negociem si oferim solutii personalizate pentru toti clientii nostri.

- Cu o experienta bogata (2003), ACTIVTOURS – EVENTURIA este un partener adecvat in 
obtinerea de tarife bune, de grup sau promotionale, pentru clientii sai corporates.

- Negociem preturi speciale cu companiile aeriene, intotdeauna in interesul clientului, 
pentru ca, la noi, TURISTUL ESTE PRIORITATEA NR. 1.

- Consultantii nostri, care au experienta si specializarea necesare, inteleg nevoia pentru 
un serviciu de foarte buna calitate, gasind cele mai bune solutii la cererile clientilor 
nostri corporate.

- Promovand intotdeauna valoarea adaugata pentru clientii nostri, ACTIVTOURS – 
EVENTURIA ofera servicii complete la sol, respectiv o gama larga de servicii de 
transport (altele in afara de bilete de avion): transfer, transport urban/taxi, bilete 
de tren, inchirieri masini si autocare.

- Folosind contractele agentiei si furnizorii cunoscuti si verificati, ACTIVTOURS - 
EVENTURIA poate oferi clientilor corporate servicii de transport de foarte buna 
calitate, atat pe piata din Romania, cat si oriunde in lume, la orice eveniment s-ar 
dori.



Turism individual - F.I.T

Trimitem turistii nostri in peste 3000 de destinatii de vacanta, de la cele mai 
apropiate si obisnuite, pana la cele mai exotice si indepartate!

Avem grija ca familiile sa traiasca momente de neuitat impreuna in Parcurile de 
Distractie din Europa si America (Disneyland, Gardaland, Europa Park, Park 
Asterix, Legoland, Serengeti Park etc.)

Sri Lanka, Singapore, Dubai, Qatar, Mexic, Cuba, Republica Dominicana, Maldive, 
Mauritius, Seychelles, Thailanda, Bali, India sau Vietnam, Cambodgia, Africa 
(Kenya, Capul Verde), sunt destinatiile exotice cu care ne mandrim si unde avem 
parteneri profesionisti!

Pachetele de vacanta in Romania, care va motiveaza angajatii (litoral, munte, balneo, 
Delta Dunarii)si care se pot deconta pe Tichete de vacanta, in limita a 6 salarii 
minime pe economie, scutite la plata de taxe si impozite.

Nu in ultimul rand, Turcia, Bulgaria, Croatia, Muntenegru sau Grecia, Spania, Italia, 
Austria, Franta, Portugalia sunt destinatii traditionale, operate de noi, si unde 
avem o experienta solida!



Parteneri si Clienti

Partenerii noștri sunt cele mai cunoscute branduri de pe piata de travel + cei mai 
mari touroperatori de profil, atat din domeniul leisure/vacante, cat si din domeniul 
events/evenimente! 

Din 2003 și până azi, ne-am întărit relațiile bune și am eliminat ce era nesatisfăcător! 

Clientii nostri sunt persoane fizice, dar si companii, societati comerciale sau 
institutii, atat in Romania, cat si in Europa.

Organizăm cele mai reușite:
călătorii de afaceri (târguri, expoziții, evenimente sportive și muzicale);
vacanțe și citybreaks în pachete complexe, care conțin toate facilitățile, în așa fel 
încât Dvs. să nu mai aveți griji;
călătorii și teambuilding în România și în toată lumea.



Parteneri



Ce castigati daca lucrati cu noi?

Brand cu reputație bună în piață, siguranță, profesionalism, competitivitate

Touroperator din 2003, cu furnizori proprii și direcți

Echipă tânără, flexibilă, dinamică, formată din profesioniști, suport 24h/24h, 7 zile/7

La noi, TURISTUL/CLIENTUL ESTE PRIORITATEA NR. 1

Experți în domeniul nostru de activitate, cu experiență considerabilă

Organizatori de călătorii „tailor-made” - complete, bugetate și adaptate nevoilor 
clienților noștri

Flexibilitate în condițiile de colaborare și buni parteneri, loiali, serioși, de încredere

Bonusuri și surprize în funcție de calitatea cooperării și avantaje pe termen lung.



Ce pierdeti daca nu lucrati cu noi?

Un partener serios și de încredere, pe care vă puteți baza în orice moment

Beneficiul de a nu avea surprize neplăcute în vacanța Dvs. sau călătoriile de afaceri

Tarife avantajoase și pachete tailor-made adaptate nevoilor Dvs., la cel mai bun 
raport calitate – preț, în funcție de prioritățile Dvs.

Consultanță de specialitate / agent dedicat, adecvată nevoilor Dvs. de organizare a 
unei călătorii reușite din toate punctele de vedere (servicii complete și complexe)

Suport 24h/24h, 7 zile/7

Posibilitatea de a vă motiva angajații oferindu-le beneficiile Tichetelor de vacanță, 
comercializate printr-un partener de încredere (pentru tot ceea ce înseamnă 
piața internă).



Unde suntem?

Piata Natiunile Unite (Blocul Turn, deasupra Bancii Raiffeisen) nr. 3-5, 
bloc A, sc. 1, etaj 1, apart. 7, sector 4, 040012 - Bucuresti

Bd. Republicii nr. 40 (lângă Biserica Sf. Ioan si Farmacia Forte Vita)
 bloc 1, sc. A, Parter, 110011 - Pitesti, jud. Arges



Date contact
Echipa ACTIV TOURS - Eventuria

Office 1: BUCURESTI - 040012, Piata Natiunile Unite, nr. 3-5, Bl. A, Sc. 1, Ap. 7, Sect. 4 
Tel./Fax: 021 3355455 Mobil: 0755 195 555 / 0755 013 981 E-mail: 
activtours.eventuria@gmail.com

Office 2: Pitesti - 110016, str. Victoriei, 9 Tel./Fax: 0248 219930 /  0755 013 982 
Contabilitate: 0248 210 135 / Mobil: 0745 132 914 

Office 3: Pitesti - 110011, Bd. Republicii, nr. 40 Tel./Fax: 0348 439132 / 
Mobil: 0740 091 781 / 0755 013983

Manager: Conf. univ. dr. Carmen Nicolescu – 0740 091 802.

Va multumesc pentru timpul acordat,

mailto:activtours.eventuria@gmail.com
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