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Upplevelsen i fokus när Lotus Travel
lanserar ny hemsida och katalog.
			
När Lotus Travel lanserar sin nya hemsida och katalog
för 2016 står upplevelsen i fokus. Med stor omsorg
har produktutbudet breddats med nya resor, samtidigt som omtyckta klassiker har finjusterats. Alltid
med målsättningen att presentera de allra största
sevärdheterna, men också det genuina, det som finns
bakom det uppenbara. Ett bakom som kräver mod
och nyfikenhet att finna, men som oftast är så berikande att möta. På så sätt vill vi hjälpa våra resenärer
att uppleva ännu mer på våra resmål.
NY HEMSIDA
På Lotus Travels nya hemsida bjuder vi in till en helt
annan form av upplevelse, med bra sökfunktioner,
matnyttig fakta, kartor, fyllig hotellinformation, väderstatistik och inspirerande bildmaterial. Allt för att man
som besökare ska kunna hitta fram till den mest passande resan. Inspireras på www.lotustravel.se
TIDLÖSA KLASSIKER & SPÄNNANDE NYHETER
Årets katalog innehåller både spännande nyheter och
tidlösa klassiker. Bland nyheterna återfinns bland annat Maldiverna, Laos och Mongoliet. Vårt utbud bortom Asien fortsätter också att växa, och får i år större
utrymme i en helt egen folder. Här samlas noga utvalda
resmål där vi besitter stor expertis, och där vi kan säkerställa samma höga kvalitet som i vårt Asienprogram.
VI VÄLKOMNAR EN NY LOGOTYP
I takt med att vårt utbud förstärks med nya resmål bortom Asien, passar vi också på att välkomna en ny logotyp i årets katalog. Din guide i Asien byts ut mot vår nya tagline, Res för att du älskar. Ett skifte som kommer
att synliggöras i både kommunikation och på vår nya hemsida.
LANSERINGSERBJUDANDE
Med så många spännande nyheter att fira bjuder vi givetvis på en generös lanseringsrabatt. Fram till den 9/11
2015 bjuder vi på 1000 kr i rabatt per person på valfri rundresa inom eller bortom Asien (gäller ordinarie katalogresor där man övernattar på två orter eller fler, dock ej skräddarsydda resor). Erbjudandet gäller endast
nybokningar och kan ej kombineras med andra rabatter. Uppge kod KATALOG2016 vid bokning.
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