Get a new
perspective of
smart travelling.

A brief company profile

Over a decade
of experience.
Used every time
we make a
reservation.
Delivering travel
services since 2005.
And that was only
the beginning.

It’s all about reliability
Cu brevetele și certificările, am pornit la drum în 2005 și de atunci facem exact ceea ce
ne place, în fiecare zi ne bucurăm clienții în cea mai așteptată perioadă a anului: vacanța,
momentul lor de aventură și reîncărcare de baterii.

With all required certifications and standards, we began this amazing journey in 2005, and
ever since we do what we love, every day we get people safely and happily to their most zen
moments of the year: the vacation, their adventure and recharge time.

We’ve learned from the best.
Our customers.
Oricui îi place să călătorească însă nu tuturor ne place să călătorim la fel. Suntem atenți la
dorințele și feedback-ul clienților noștri. Astfel am învățat cum să dezvoltăm pachete diverse
de vacanță dar personalizate în același timp, potrivite pentru orice spirit călător.

Everyone likes to travel but not everyone likes to travel the same way. We pay close attention
to our clients desires and feedback. Thus, we learned how to create diverse and tailored
vacation packages, fit for any traveler spirit.

From a plane ticket,
to a World Tour every day.
Decizia spontană pentru un city-break sau îndelung-plănuita croazieră în Caraibe, metodele
moderne, partenerii noștri globali și consultanța asigură experiența unei aventuri deosebite,
la cele mai bune prețuri.

Spur of the moment weekend trip or the long-planned cruise in the Caribbean, our modern
methods, global partners and consultancy offer the experience of a unique adventure,
for the best prices.

Dedicated to
smart people
travelling.

Air tickets on any airline and
destination in the world,
including chartered planes.
We guarantee an answer
within 2hrs from receiving
your travel request ↘

Small team, big experience
Tânără dar cu experiență, echipa noastră entuziastă răspunde nevoilor clienților și le stă la
dispoziție pentru rezervări, detalii legate de acestea sau asistență în timpul călătoriei.
Totul pentru că ei să fie relaxați și fără griji.

Young but experienced, our enthusiastic team is always by our clients’ side, planning, making
reservations or offering assistance during the trip. Everything for our clients to be relaxed and
only worry about what to experience next.

The world is not enough
Ai la dispoziție o varietate de servicii de transport: companii aeriene, închirieri auto, tren,
ferry-boat și croaziere către peste 150.000 de hoteluri și 2500 de destinații din lume.

The best prices for a wide variety of means of transport and accommodation: air, road, rail and
sea with any major local provider to over 150.000 hotels and 2500 destinations worldwide.

So, let’s see..

What can
we do for
you?

Let’s take a ride on our services.
Your awesome travel experience
our business ↘

Dedicated account manager
Persoana fizică sau juridică, fiecare SmartTraveller are account manager-ul dedicat lui – care îi
va fi alături atât pentru planificarea vacanței, evenimente sau team building-uri personalizate
cât și pentru consultanță și asistență pe tot parcursul colaborării.

Tourist or corporate, each SmartTraveller has his own dedicated account manager – for
planning personalized vacations, events or team buildings, but also for offering consultancy
and assistance every step of the way.

Pick your destination
Totul ține de alegeri. Iar noi îți oferim cele mai bune opțiuni când vine vorba de alegeri pentru
vacanță: Bali, Grecia, Seychelles, Disneyland, Turcia, Petra, sau o croazieră pe Mediterana?
Alege-ți destinația de vis și explorează!

It’s all in the choices you make. And we offer you the best options when it comes to vacation
ones: Bali, Grece, Seychelles, Disneyland, Turkey, Petra or a Mediterranean cruise? Pick your
destination and go explore!

High-quality services
În calitate de agent acreditat IATA și membru ANAT, dispunem de toate certificările necesare
pentru a putea furniza servicii complete, sigure și de cea mai bună calitate. Procedurile și
standardele noastre sunt certificate ISO 9001:2015.

As certified IATA and ANAT member, we have all the necessary accreditations to provide full,
safe and high-quality services. Our procedures and standards are ISO 9001:2015 certified.

Smart Traveller tip
Hola, hello, hallå – pune-ți la punct nivelul conversațional în limba țării în care te duci
și află cât mai multe lucruri interesante direct de la localnici!

Hola, hello, hallå – brush up on those language skills whatever destination you’re going to
and find out interesting facts or places straight from the locals!

Agency numbers
De 5 ani suntem agenția numărul 1 pe piața de vacanțe și sejururi din zona centrală a României
și mai mult de 50.000 turiști SmartTravellers au călătorit cu noi.

5 years and counting being the number 1 agency on the vacation market in central România
and more than 50.000 SmartTravellers tourists have travelled with us.

Keeping in touch
Oferim soluții de vacanță pentru orice idee de călătorie. Luați legătură cu noi și începem
împreună organizarea vacanței voastre de vis.

We offer vacation options for any travel idea you have. Get în touch with us and we’ll begin
planning together your dream journey.

Safe and easy pay
Aveți la dispoziție mijloace complete pentru facilitarea tranzacțiilor la distanță: încheierea contractelor și metode
complete pentru plata serviciilor la distanță (transfer bancar, plata cu cardul). Documentele de călătorie, în
majoritatea cazurilor sunt expediate electronic dar acolo unde este cazul, pot fi livrate prin curier.

We developed for our tourists, ways to speed up and improve transactions: signing contracts and various
methods to pay for the services (bank transfer, paying by card). In most cases, the travel documents are sent
electronically (via e-mail) but where necessary, they can be delivered via courier.

Need some more?
Ok. Here’s more
Experienced travellers
become “professionals”.
And they need a “pro” to
count on around the world.

Book your journey now
Bucuria concediului începe din momentul în care începi să-ți faci planul. La fel e și
pentru noi, când te ajutăm să-ți planifici călătoria. Destinații aparte, prețuri bune,
experience unice – călătorește Smart cu noi! Rezervă-ți călătoria acum!

The joy of a vacation starts from the minute you start planning it. It’s the same for
us when we help you plan your trip. Fascinating destinations, great prices, unique
experiences – travel smart with us! Book your journey now!

Meet our team.
The bright side
of our company
Trained by travellers.
Crafted by corporate
travel logistics.

Loredana Stratulat
Travel Consultant
E: loredana@vacantesmart.ro M: 0748.299.772

Ruxandra Nechifor
Travel Consultant
E: ruxandra@vacantesmart.ro M: 0745.236.662

Andreea Muntean
Travel Consultant
E: andreea@vacantesmart.ro M: 0745.236.661

Mihaela Paraschiv

Mihaela Surducan

Travel Consultant

Leisure Travel Manager

E: mihaela.paraschiv@vacantesmart.ro M: 0745.015.995

E: mihaela@vacantesmart.ro M: 0753.55.00.55

Roxana Mihalache

Noema Corcodel

Travel Consultant

Business Travel Manager

E: roxana@vacantesmart.ro M: 0745.236.660

E: noema@vacantesmart.ro M: 0754.03.03.03

Ileana Ceacâru

Alex Pop

Travel Consultant

Sales Manager

E: ileana@vacantesmart.ro M: 0755.073.073

E: alex@vacantesmart.ro M: 0745.74.75.75

Want to travel
smart?
When do we
meet?

Travel Offices

Corporate Offices

Str. Mureșenilor, Nr. 28

Str. 13 Decembrie, Nr. 31

Brașov / 500030 – România

Brașov / 500199 – România

Luni-Vineri / Monday-Friday:

Luni-Vineri / Monday-Friday:

09:30-18:00

09:30-18:00

Sâmbătă / Saturday:
10:00-13:00

Telefon / Phone number:
0745.74.75.75

Telefon / Phone number:

0268.41.78.66

0753.55.00.55
0268.41.76.76

Email:
contact@smarttours.ro

Email:
turism@smarttours.ro

FAX:
0268.41.85.77

