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Byl spuštěn dovolenkový server pampeliska.cz 
 
Kyjov, 20. března 2006 - Po několikaměsíční přípravě byl spuštěni nový dovolenkový 
server zaměřený na domácí cestovní ruch, jehož ambicí je stát se jedničkou na trhu 
on-line pobytů v českých ubytovacích zařízeních. Mezi hlavní výhody webu patří: 
 
Rozsah nabídky - velmi široká nabídka ubytování na jednom místě s kvalitními 
vyhledavači pobytů pro individuálního turistu, rodinu, seniory, školní výlety, služební 
cesty, firemní akce apod. 
 
Ceny - všechna ubytovací zařízení jsou nabízena za ceny shodné s pultovými 
cenami nebo za ceny nižší, k dispozici velké množství zvláštních nabídek, slev a 
balíčků. 
 
Bonus - každý klient obdrží navíc zdarma kvalitní turistickou mapu regionu od 
vydavatelství Klubu českých turistů, příp. další bonus (podmínkou je čerpání min. 7 
nocí - možno i např. 4 osoby x 2 noci). 
 
Rychlost a profesionalita - díky mnohaletým zkušenostem firmy v oblasti cestovního 
ruchu, produkce DCR a kvalitnímu rezervačnímu systému budou rezervace 
odbavovány s maximální rychlostí a přesností. Na trhu se nachází velké množství 
zprostředkovatelských serverů, ale téměř všem chybí zázemí firmy se zkušenostmi v 
oblasti ubytování a cestování. 
 
Komplexnost - součástí webu je také doplňková nabídka (vstupenky na kulturní akce, 
mapy on-line) a kvalitní informační servis (počasí, interaktivní mapy, přehled 
kulturních akcí, sportovních možností, památek apod.). Ubytovací objekty jsou 
interaktivně propojeny s nabídkou doplňkových možností. 
 
Eliminace mnoha prodejních stupňů - ve smluvním vztahu mezi klientem a 
ubytovacím zařízením je pouze tento dovolenkový server (naše společnost) - není 
využíváno dalších zprostředkovatelů. Již do 5 sekund od Vaší rezervace obdrží hotel 
Váš požadavek a bude spuštěn celý mechanismus objednávky.....jehož výsledkem 
na konci bude spokojený zákazník 
 
Provozovatelem dovolenkového serveru www.pampeliska.cz je společnost Region, 
spol. s r.o., která je majitelem přední české cestovní kanceláře Régio, zaměřené na 
domácí cestovní ruch. Její specializací jsou pobyty na chatách a chalupách v celé 
ČR a na Slovensku. V současnosti je tato nabídka nejširší svého druhu na trhu v ČR 
s dostupností v široké síti prodejních míst. V posledních letech se nabídka Régia 
rozšiřuje o pobyty s vlastní dopravou v celé střední a jižní Evropě (Rakousko, 
Chorvatsko, Maďarsko...) a zajímavou nabídku rodinných penzionů v ČR i SR.  
 


