
Největší online prodejce 
zájezdů ve střední Evropě

Group

Více než 
400 000 

recenzí hotelů

Více než 
20 let

zkušeností

Více než 
3 miliony 

českých klientů



10 důvodů pro nákup dovolené u
Cenné a ceněné 
zkušenosti
Invia se vypracovala 
z malé cestovní  agentury 
na současnou jedničku 
na trhu  s bohatými 
zkušenostmi v oboru 
 a množstvím prestižních 
ocenění.

Kompletní   
cestovatelský servis
Kromě zájezdů vám 
nabízíme sestavení 
 dovolené na míru, letenky 
do celého světa,  ubytování 
v ČR i zahraničí, cestovní 
 pojištění a možnost 
parkování u letiště.

Osobní přístup
V Invia budete vždy konkrétními 
lidmi,  ne pouhými položkami 
v databázi.  Speciálně proškolený 
personál odborných  poradců je 
vždy připraven vám pomoci.

Recenze hotelů
Přes 400 000 upřímných  recenzí 
hotelů od klientů Invia. 

Důvěryhodnost
Invia se může pochlubit  více než 
3 miliony  spokojených zákazníků. 

Široká prodejní síť
Vaše dovolená může odstartovat 
 online na www.invia.cz anebo  na 
některé z více než 60 poboček  po 
celé České republice. 

Stejné ceny jako u CK
Prodáváme zájezdy za stejné ceny 
 jako pořádající CK.

Velký výběr zájezdů
U Invia najdete nejširší nabídku 
 zájezdů na jednom místě. 

Komplexní  cestovní pojištění
Ve spolupráci s AXA Assistance 
 nabízíme našim klientům cestovní 
 pojištění, včetně speciálního 
 připojištění pro situace spojené 
 s COVID-19.

Akční ceny CK
V Invia můžete uplatnit  věrnostní 
slevy na zájezdy  od vaší oblíbené 
cestovní  kanceláře, stejně tak 
všechny  bonusové programy CK. 



Slevy pro vaše členy

sleva 2 %
z celkové ceny

u vybraných zájezdů

sleva 30 %
na cestovní pojištění 
s bezlimitním krytím  

léčebných výloh v zahraničí

sleva 5 %
na parkování u letiště
v Praze, Brně, Ostravě 

a Bratislavě

sleva
formou sníženého 

servisního poplatku 
při koupi letenky 

Díky spolupráci s Invia 
nabídneme vašim členům a 
jejich rodinným příslušníkům 
skvělé slevy. 



Invia má vlastní cestovní kancelář  
Invia International, kde si můžete nechat 
sestavit zájezd na míru, ať už toužíte 
po plavbě na Antarktidu, horolezení 
ve Španělsku, nebo jen chcete svým 
nejbližším dopřát nadstandardní služby. 
Přání plníme na počkání!

tip

Mají platnost dva roky

Sami si zvolíte hodnotu poukazu

Můžete vybírat z více designů

Obdarovaný si sám vybere, 

kam se vydá na dovolenou

Poukazy jsou přenosné

Lze je využít na jakékoli 

služby Invia

Objednáte je kdykoli a kdekoli

Dárkové poukazy



Tisíce zájezdů 
na jednom místě

Více než 
300 cestovek

z Česka i zahraničí

lázně a wellness
lyžařské zájezdy

zájezdy pro 50+

poznávací zájezdy
pobytové zájezdy

letenky

exotická dovolená

eurovíkendy



vám dá víc!

V nabídce cestovní agentury Invia najdete kromě 
nabídky českých cestovních kanceláří také 
výhodné zájezdy zahraničních CK s odlety  
z Prahy i blízkých sousedních metropolí.

Výhody cestování
se zahraniční CK

Velký výběr destinací a zájezdů

Flexibilní kombinace typu pokoje, 

délky pobytu a termínů 

Nové hotelové řetězce

Výhodné ceny po celý rok

Silné mezinárodní značky



S námi se v překladu neztratíte

Kompletní servis v češtině pro výběr 
zájezdů německých, rakouských a polských 
cestovních kanceláří s odletem z Prahy, 
nebo ze zahraničí. 

Pomůžeme vám vybrat vaši vysněnou 
dovolenou, včetně cestovního pojištění, 
zajistíme parkování i ubytování u letiště. 
Všechny dokumenty dostanete v češtině. 
A v případě nesnází na dovolené jsme tu  
pro vás prostřednictvím naší horké linky. 




