
Busola Travel s-a nascut din dragostea pentru calatorii si spiritulul de aventura a unor 

oameni, pentru care turismul reprezinta in primul rand un mod de viata si mai apoi o 

afacere. 

Este o agentie de turism tour-operatoare, tanara si dinamica, avand ca principale activitati 

consilierea in domeniul turismului si oferirea de servicii si produse turistice menite sa satisfaca 

cele mai variate gusturi in materie de turism.  

Prin promptitudine, accesibilitate, responsabilitate, si calitate am ajuns la rezultate excelente: 
parteneriatele solide create cu cei mai mari touroperatori din toata lumea. Dar noi nu ne 
oprim aici, ci ne propunem sa avansăm si sa ne dezvoltam perpetuu. Scopul nostru este de a 
raspunde nevoilor turistilor prin a oferi consultanta de calitate in vederea achizitionarii celei 
mai potrivite optiuni care sa raspunda asteptarilor fiecaruia, si de a crea un parteneriat de 
lunga durata, bazat pe incredere si calitate. 

Cu o experienta de peste 20 ani pe piata din Romania, ceea ce ne situeaza pe primul loc in 

judetul Maramures ca transportatori, venim in intampinarea turistilor cu o gama diversificata 

de oferte de vacanta in toata lumea. de asemenea oferim spre închiriere autocare pentru 

curse ocazionale sau curse speciale regulate pentru angajați; servicii de transfer cu autocare, 

autobuze și microbuze moderne, clasificate international care corespund perfect cerintelor de 

transport pe distante lungi dotate cu sistem de climatizare, sistem audio, cd, microfon, 

frigider, incalzire suplimentara cu webasto, wc, scaune rabatabile spate si lateral. Punctul 

forte il reprezinta soferii profesionisti, cu experienta vasta, in care puteti avea deplina 

incredere.  

Personalul amabil și profesionist vă stă la dispoziție 6 zile din 7 pentru a vă aduce vacanta 
cat mai aproape de dumneavoastră. Stim ca e important sa te implici cu pasiune pentru a-i 
inspira pe cei din jur in alegerea celei mai frumoase calatorii, de aceea ne dedicam turistilor 
nostri in cel mai mic detaliu. 

Turismul intern-turismul extern, cazări individuale și de grup în întreaga lume, city breack-uri, 
ski, croaziere,  targuri de crăciun, bilete de avion, circuite culturale și perelinaje sunt printre 
putinele servicii pe care le putem oferi. 
 
Suntem aici pentru a va inspira sa calatoriti, sa descoperiti acele locuri la care visati sa 
ajungeti si sa gustati experiente autentice.  
 


