
Vi bjuder på en stadsrundtur på destinationen. 

Stadsrundtur innebär att ni med guide kommer få se mer 
av staden ni besöker och få intressant information.

Boka er resa innan den 31 oktober 2017, gruppen ska be-
stå av minst 10 personer och max 30 personer.

XLNT Travel hjälper er med allt från planering och  
bokningar till administration och uppföljning. 
Utifrån era behov och önskemål tar vi fram passande 
förslag. Ni behöver bara en kontaktperson för arrange-
manget och får en samlad faktura på allt.

Erbjudandet gäller för nybokningar av grupper som reser 
innan den 31 december 2017.

Välkommen med er förfrågan till  
XLNT Travels gruppavdelning!

XLNT Travel 
010 - 188 99 40
grupp@xlnttravel.se

www.xlnttravel.se

Boka nästa gruppresa
med oss på XLNT Travel! 



XLNT Travel 
Vi finns där ni finns

XLNT Travel finns förutom i Umeå även i Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Stockholm och 
Malmö. Våra kunder består av både mindre lokala företag samt rikstäckande och stora organisa-
tioner. Samtliga konsulter har en lång erfarenhet av kvalificerad affärsreserådgivning. 
Personlig service, digitala lösningar och ett övergripande hållbarhetstänk genomsyrar  
XLNT Travels verksamhet.

Genom vårt partnerskap kan XLNT Travel erbjuda våra kunder tillgång till förmånliga avtal på 
flyg, hotell och hyrbil. 

Det finns många fördelar med att vara kund hos oss:

• XLNT Online, där ni bokar resan enkelt själv
• Personlig service dygnet runt
• Live-chatt under kontorstid
• Samlingsfaktura för alla era resekostnader
• Marknadens bästa priser på resor och hotell
• Förenklad hantering av förmånskort
• Professionell hjälp med gruppresor och konferenser

XLNT Travel Umeå
Umestans Företagspark, Hus 12
903 47 Umeå

Affärsresor: 090-15 80 80
umea@xlnttravel.se
          
Grupp och möten: 010-188 99 40     
grupp@xlnttravel.se

www.xlnttravel.se

Testa oss nu!
 

Är ni inte redan kund bli 
ni det enkelt redan idag 

genom att fylla i  
formuläret på vår  

hemsida eller kontakta oss!
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