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Ai in plan sa pleci intr-o vacanta prin Europa, dar nu stii unde sa mergi?
Cei care vor sa aiba parte de un concediu relaxant, Europa reprezinta
destinatia perfecta de vacanta. Civilizatia, costurile mici sau durata redusa a
transportului pana la destinatie sunt doar cateva din motivele pentru care
trebuie sa alegeti aceasta optiune.

Royal-tour - Transport persoane si colete Romania - Anglia
Atat pentru vacante, cat si pentru deplasari mai scurte, Anglia este destinatia
perfecta. Aici poti sa te bucuri de spiritul autentic englezesc , de locuri pitoresti, unde
timpul pare sa fi stat in loc.
Transportul este o parte foarte importanta a serviciilor necesare persoanelor care se
gandesc la vacanta sau concediu, asigurand deplasarea acestora, in tara sau in
strainatate. Astfel, transportul devine o parte esentiala din pachet si cea creatoare de
prime impresii placute. Royal-tour pune mare accent pe acest aspect, motiv pentru
care ofera numeroase posibilitati cand vine vorba de transportul persoanelor din
Romania in Anglia si retur, fiind oferite variantele generale de transport cu autocarul
sau cu microbuzul.

Anglia este una din cele mai apreciate destinatii europene. Iar cele mai bune solutii de
transport Romania- Anglia te ajuta sa faci economii serioase la buget si sa descoperi
una din cele mai cool destinatii.
Confortul si relaxarea sunt esentiale, astfel se poate opta pentru mijloace de transport
moderne, pe perioada verii este asigurat aerul conditionat, cu rute proprii, iar
preturile sunt perfecte pentru orice tip de buget.
Cu Royal-tour este foarte simplu sa te bucuri de calatoria ta in Anglia: achizitionezi
biletul la un pret foarte mic, ajungi la destinatie la timp, calatoresti intr-un autocar sau
microbuz modern si confortabil. Punctualitatea este foarte importanta pentru noi, asa
ca facem tot posibilul pentru ca fiecare autocar de pe ruta Romania - Anglia sa ajunga
la timp la destinatie.
Avem soferi profesionisti, cu o mare experienta in transportul international de
persoane, care acorda o deosebita importanta prudentei la volan si respectarii tuturor
normelor de viteza. Depunem toate eforturile ca tu sa beneficiezi de o calatorie
placuta din Romania spre Anglia.
Iti oferim servicii de transport persoane, prin curse efectuate saptamanal printr-un
transport de la adresa la adresa Royal-tour, cu microbuze moderne cotate la 3 si 4
stele. Bagajul dvs. in limita a 70 kg este oferit ca serviciu gratuit, inclus in costul
transportului spre Anglia.
Firma de transport Royal – Tour ofera servicii de transport persoane si colete din
Romania in Anglia la preturi rezonabile.
Asiguram rute zilnice de transport rutier de persoane si marfa pe teritoriul
urmatoarelor tari : Romania , Ungaria , Austria, Germania, Blegia, Olanda si Anglia.
Rezerva acum bilete ieftine pentru calatoria ta! Royal-tour Telefon: 0767 995 447
www.royal-tour.ro
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