
“TOT CE UN OM
POATE IMAGINA,

ÎNTR-O ZI UN ALTUL
VA REALIZA.”

Ocolul Pãmântului
în 80 de zile
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Ideea de Passpartout 
se naște în timpul unei 
cãlãtorii cu trenul de la 
Covasna la Mediaș

Avem prima noastrã 
structurã de cazare: 
Bassen Pension

Devenim prima francizã 
Eximtur din România19
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CINE 
SUNTEM?



Echipa noastrã crește 
și deschidem încã un 
birou în Mediaș

Obţinem certificarea: 
ISO 9001-2008

Cluj Napoca
Central Studio

Avem încã o structurã 
de cazare:
CH4 Apartments
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O echipã 
nonconformistã 
specializatã în 

turism și realizare de 
evenimente



a
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CE AM 
FÃCUT?

Pânã acum am trimis în 
vacanţe 125999

turiști, din care 125998 
s-au întors fericiţi și 

bucuroși

Am emis
6578 de bilete
de avion, care au 
facut în total ocolul 
pãmântului de mai 
mult de
80 de ori

Am cazat 98530 
călători, în scop de 
afaceri, în mii de 

hoteluri rãspândite
pe tot globul



a

Am avut sute de evenimente
reușite, unde estimãm cã s-au băut

2,7 tone de cafea,

s-au ţinut mii de prezentãri și s-au 
fãcut sute de mii de pași de dans

Am deschis de la zero
4 complexe hoteliere,

am contribuit la dezvoltarea 
altor 10 hoteluri, suntem 
specialiști în consultanţă 
hotelieră iar sfaturile noastre 
au dus la ascensiunea mai 
multor hoteluri

Am fost pe 4 continente, 
în SUA am studiat, în 

Columbia am cochetat cu 
necunoscutul, în China am 
devenit mai picanţi, iar în 
Tanzania ne-au cãlit triburile

Am cazat 98530 
călători, în scop de 
afaceri, în mii de 

hoteluri rãspândite
pe tot globul
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“UNELE
DRUMURI

NE DUC
MAI DEGRABÃĂ

SPRE UN DESTIN
DECÂT SPRE

O DESTINATIE.”



Jules Verne

“UNELE
DRUMURI

NE DUC
MAI DEGRABÃĂ

SPRE UN DESTIN
DECÂT SPRE

O DESTINATIE.”,
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ECHIPA
NOASTRÃ



Specialiști în turism

Studii superioare în domeniul 
turismului și complementare

Specialiști în management 
hotelier

Specialiști în managementul
evenimentelor

Specialiști în ticketing
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CE
FACEM 

CU
PASIUNE



Servicii complete de călătorie: 
- turism pentru vacanţe
- turism pentru business

Organizam evenimente

Servicii de consultanţă hotelieră

Cazare și programe speciale 
în locaţiile proprii și în nordul 
judeţului Sibiu
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TURISM
      PENTRU
VACANTE,

Suntem experţi în 
organizarea vacanţei 

dumneavoastră:



Suntem experţi în 
organizarea vacanţei 

dumneavoastră:

Consultanţă în alegerea vacanţei

Servicii complete de rezervare:

- Rezervări hoteliere
- Rezervări bilete de avion
- Transferuri
- Asigurări
- City break, sejururi, circuite turistice,
  croaziere, sau călătorii personalizate în funcţie    
  de dorinţele dumneavoastră

PENTRU ACESTEA:

Oferim servicii de calitate și dedicate
Efectuăm rezervări în timp real prin cele mai noi sisteme de rezervare
Negociem pentru dumneavoastră tarife preferenţiale

•
• 
•  
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TURISM
      PENTRU
BUSINESS

Suntem partenerul 
fiecărei companii

Business travel & 
corporate



Servicii VIP pentru top management

Servicii personalizate pentru deplasările angajaţilor

Avantaje business pentru angajaţii ce 
călătoresc leisure

Consultanţă în business travel pentru orice firmă
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Consultanţă Bilete de avion Transferuri Cazare

Business travel

                 REALIZÃM  PENTRU 
CLIENTII NOSTRI

                             BUSINESS:
,



Restaurant

Business travel

Conferinţe Programe Turistice Consultant Dedicat

                 REALIZÃM  PENTRU 
CLIENTII NOSTRI

                             BUSINESS:
,
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EVENIMENTE



Planificăm și organizăm evenimente
personalizate

Analizăm bugetul și adaptăm evenimentul
fiecărui buget

Propunem locaţii și activităţi pentru
evenimente unice

Contractăm pentru dvs servicii conexe complete 
necesare desfășurării evenimentului

Aveţi sprijinul nostru pe tot parcursul
desfășurării evenimentului

Ajutăm la dezvoltarea temei și identificăm
nevoile dumneavoastră

PENTRU ACESTEA:

Suntem o echipă specializată și entuziastă
Lucrăm cu sisteme de gestiune și management a evenimentelor
Avem relaţii profesionale solide cu furnizorii serviciilor conexe

•
• 
•  
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CONSULTANTÃ
HOTELIERÃ 

,

Pentru că avem 
experienţă, 
lucrăm cu 
plăcere la 

dezvoltarea 
afacerii 

dumneavoastră:



Audit hotelier - analizăm situaţia actuală și indicatorii 
specifici, identificăm probleme, găsim soluţii pentru 
cresterea vânzărilor și a profitabilităţii

Consultanţă și asistenţă în activităţi de preopening, 
opening

Cursuri adaptate nevoilor specifice

Consultanţă hotelieră la orice nivel, pentru
probleme specifice sau pe anumite departamente
(rooms, F&B, Sales, SOP)



Judetul Sibiu | Localitatea Bazna
237 GPS - WGS84
N: 46,11’42,1”
S: 24,16’56,2”

Bassen Pension este situată 
în Bazna, vechi sat săsesc și 
renumită staţiune balneo-
climaterică. Locul în care vă 
invităm să vă relaxaţi alături 
de familie și prieteni este ,,mic, 

dar chic ‘’, un colţ cu verdeaţă, 
unde veţi redescoperi farmecul 
tradiţional al satului ardelenesc.

La Bassen Pension preţuim 
autenticitatea și încurajăm 
mișcarea - puteţi face ture cu 
bicicleta, drumeţii în aer liber, 
puteţi lua parte, benevol, la 
acţiuni de grădinărit, hrănit 
animale sau vă relaxaţi citind o 
carte.

Mâncarea tradiţional 
ardelenească încântă toate 
gusturile, simplitatea cât și 
aromele naturale ale acesteia 
fiind apreciate de oaspeţii noștri.

Grupurile mici găsesc marea 
relaxare la pensiunea noastră! 
Vă așteptăm pentru un sejur de 
neuitat!

BASSEN
PENSION
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CH4 Apartment este soluţia 
elegantă și utilă de cazare în 
Mediaș, pentru cei care vor să 
descopere orașul. Este locul 
pe care îl cauţi, fie pentru a-i 
pătrunde tainele masonice, fie 

pentru o vizită în interes de 
business.

Situat aproape de centru, dar 
într-o zonă liniștită, este varianta 
optimă pentru o cazare de lungă 
sau scurtă durată. Apartamentul 
permite cazarea de la 1 la maxim 
6 persoane.

“I had the most pleasant stay 
here. Its comfortable, clean and 
full of all amenities one can think 
off. The apartment is located 
minutes from down town and 
within driving distance from 
all the major cities and historic 
sites. When in Romania I will 
always chose this place.”

Corina Elisabeta

Metanului 2, Bl. 1, Sc. A, Ap. 8,
Mediaș

CH4
APPARTAMENT
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Clujul este recunoscut pentru 
viaţa culturală ofertantă, pentru 
distracţiile din zori si până-n 
seară, pentru potenţialul de 
business sau pentru deliciile 
culinare.

Central Studio Apartment se 
află la caţiva pași , parcurși 
pe langa Teatrul Naţional, de 

centrul orașului. Apartamentul 
este spaţios, utlilat și pregătit să 
găzduiască de la cei mai boemi 
turiști, până la persoanele care 
caută liniștea și discreţia unei 
vizite în scop business sau de 
pură relaxare.

Bd. Dorobanţi nr. 25, ap. 44,
Cluj Napoca

CLUJ 
NAPOCA
CENTRAL 
STUDIO


