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AGENȚIA DE TURISM 
 
 
 
SIP TOUR Hunedoara 
Este o agenție de turism intermediară  înființată și având ca unic asociat S.I.P. Județul Hunedoara. În 
consecință, membrii de sindicat ai SIP Județul Hunedoara sunt ”acționarii” Agenției. 
 
Obiectiv 
Principalul nostru obiectiv este acela de a ne asigura că toți membrii de sindicat/turiștii noștri vor beneficia 
de cele mai bune tarife și condiții de călătorie și petrecere a vacanțelor. 
 
Activitate 
Activitățile din cadrul agenției sunt structurate după cum urmează: 
- turism intern  
- turism extern  
- bilete de avion / autocar 
 
O componentă importantă din activitatea agenției o constituie excursiile școlare. Până în prezent cele mai 
multe excursii școlare au fost organizate pentru zonele Deva, Hunedoara, Simeria, Orăștie, Călan și Hațeg, 
flota de autocare fiind parcată în zona Deva–Hunedoara. Pentru zona Văii Jiului, costurile de relocare a 
mijloacelor de transport aveau ca efect secundar creșterea costurilor excursiilor. 
 
Începând cu luna noiembrie 2019, agenția SIP TOUR a încheiat un contract de colaborare cu o firmă de 
transport care operează în zona Valea Jiului. Prin acest nou contract încercăm să venim în sprijinul 
colegilor noștri care doresc să organizeze excursii și din zona Văii Jiului.  
 
Note / Recomandări 
SIP TOUR are, începând din această vară, UN NOU SITE. 
Adresa site-ului este http://www.siptour.ro  
Accesul pe site se poate face și de pe site-ul SIP Județul Hunedoara, de la rubrica TURISM. 
Noutăți: 
- motor de căutare foarte intuitiv și ușor de utilizat; 
- înglobarea mai multor furnizori care oferă servicii turistice pe plan intern și extern 
- disponibilitatea ofertelor și a informațiilor în timp real; 
- posibilitatea de a face rezervarea direct pe site. 
 
Prin Agenția de turism SIP TOUR puteți face rezervări și în baza voucherelor de vacanță. 
SIP Tour are contracte cu toți cei trei emitenți: SODEXO, UP ROMÂNIA și EDENRED. 
În baza voucherelor de vacanță se pot face rezervări pentru orice unitate de cazare de pe teritoriul 
României, din portofoliul nostru, chiar dacă acea unitate de cazare nu acceptă tichete de vacanță. 
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