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Dovolenkový server Pampeliška.cz nabízí mnoho nových uživatelských vylepšení. 
Po třech letech fungování prodělala Pampeliška.cz zásadní rekonstrukci. Kromě moderního 
designu bylo největší úsilí věnováno zjednodušení uživatelského vyhledávání v katalozích 
ubytování, turistických a sportovních cílů a kulturních akcí. Nově lze všechny cíle a 
ubytování vyhledat v interaktivní mapě společnosti Google. Pro uživatele webu jsou také 
připraveny výhodné benefity. Při svých cestách po Česku i Slovensku mohou klienti využívat 
výhodných slev a zvýhodnění v celé řadě hradů, zámků, muzeí, koupališť, aquaparků, 
restaurací,...  

Věříme, že pro všechny návštěvníky bude Pampeliška.cz i do budoucna příjemným 
pomocníkem při plánování dovolené, prodlouženého víkendu, či výletu.  

Pampeliška.cz nabízí návštěvníkům komfortní servisní služby cestovní kanceláře Régio se 
všemi jistotami, které zavedená a pojištěná CK nabízí. To, co odlišuje Pampelišku od 
konkurence, je moderní a jedinečná ON-LINE rezervace pobytů za ceny nepřevyšující 
pultové ceny ubytovatelů s bonusem v podobě čerpání slev a výhod v síti turistických cílu a 
sportovních možností. Velmi oblíbené, a pro plánování dovolené také užitečné, jsou rozsáhlé 
databáze kulturních a sportovních akcí i turistických cílů v celé ČR. Vše propojují interaktivní 
mapy společnosti Googole. Servis uživatelům zajišťuje klientské centrum cestovní kanceláře 
Régio s provozem po-ne 8:00-22:00 hodin. Volat lze zdarma na tel.: +420 800 109 209.  

Co dodat? Snad jen: „Přivoň si a cestuj!“ 
Pampeliška.cz  

Poskytovatel tiskové zprávy 
Region, spol. s r.o., provozovatel cestovní kanceláře Régio, specializovaného serveru na 
pronájem rekreačních objektů v ČR, SR i dalších evropských zemích www.chata.cz a 
dovolenkového serveru www.pampeliska.cz.  

Oficiální hodnocení a ocenění poskytovatele tiskové zprávy: 
CK Régio se umístila v anketě „TTG Travel Awards 2009“- hlasování profesionálů v 
cestovním ruchu, v kategorii "Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu" na 3. 
místě za CK Atis a Čedok. Toto ocenění získala CK Régio již počtvrté za sebou.  

Více informací: 
Tomáš Machalínek - obchodní ředitel, tel.: +420 518 307 711, e-mail: machalinek@chata.cz, 
mobilní tel.: +420 775 700 101  

 


