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SIP TOUR – AGENȚIA DE TURISM 

 

SIP TOUR Hunedoara  
Este o agenție de turism touroperatoare înființată și având ca unic asociat SIP Județul Hunedoara.   
În consecință, membrii de sindicat ai SIP Județul Hunedoara sunt ”acționarii” Agenției. 
 
Activitate 
Activitățile din cadrul agenției sunt structurate după cum urmează:  
 

1. Turism intern - organizare de vacanțe, excursii și tabere școlare în țară  
Cu ajutorul nostru puteți călători și realiza vacanțe la munte, în stațiuni balneare, în pensiuni 
agroturistice și pe litoralul românesc al Mării Negre.  
 
2. Turism extern - rezervări de vacanțe în întreaga lume  
Pentru sezonul de vară SIP Tour vă oferă vacanțe în: Grecia, Bulgaria, Croația, Italia, Spania, Turcia, 
Egipt, Tunisia, Dubai sau, la cererea dumneavoastră, orice altă destinație.  
Pentru sezonul de iarnă puteți opta pentru schi în Austria, Bulgaria, Slovacia, Italia, Franța și 
Elveția.  
SIP Tour vă oferă și posibilitatea de a alege și varianta de circuite culturale prin care puteți vizita 
marile orașe ale lumii.  
Transportul, după caz, se poate realiza cu autocarul, cu avionul sau chiar individual, cu autoturismul 
personal.  
 
3. Bilete de avion / autocar 
Bilete de avion:  
Asigurăm rezervări și emiteri de bilete de avion cu plecări din orice aeroport din lume pentru orice 
companie aeriană.  
Bilete de autocar:  
Asigurăm rezervări și emiteri de bilete de autocar din diferite orașe ale României către orice 
destinație din Europa.  

 
Ofertă specială – vara 2018 - sejur în Bulgaria la ”Nisipurile de Aur” - Hotel Royal ****  
Perioada: 12.08.2018 – 20.08.2018 
Prețul sejurului: 390 euro / persoană / loc în cameră dublă 
Servicii incluse: 
- cazare: 7 nopți; 
- regim de masă: ”All Inclusive”; 
- transport: autocar  50 locuri; 
- asigurări medicale. 
Detalii/Înscrieri: la sediul sindicatului, la telefon: 0769 019 852; 0254 211 642 sau e-mail: turism@siphd.ro. 
 
Note / Recomandări 
Prin Agenția de turism SIP TOUR, începând cu acest an, 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 tichetelor de vacanță se pot face rezervări pentru orice unitate de cazare din portofoliul nostru 
chiar dacă acea unitate de cazare nu acceptă tichete de vacanță. 


