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 :Categoryתעופה

רשת בתי המלון היוקרתית פור סיסנס ) 4עונות(  Four Seasons -עושה צעד תקדימי בשוק המלונאות הבינלאומית
ומשיקה מטוס מדגם בואינג  757לקהל לקוחותיה בפברואר .2015
על גוף המטוס והזנב יתנוססו בגאווה הלוגו ושם רשת בתי המלון ועיצוב פנים המטוס יהיה בקו אחד עם עיצוב בתי
המלון היוקרתיים של הרשת ברחבי העולם במטרה להעניק חווית טיסה מפוארת במיוחד.
 52האורחים יקבלו "טיפול מלכותי" כבר מרגע הגעתם למטוס ,כולל נציג החברה בכל יעד אליו יגיעו.
" השירות האגדי שלנו נוסק לשמיים ,הרחבה טבעית למה שאנחנו מעניקים לאורחינו כבר יותר מ 50-שנה ,אמרה סוזן
אלסטאב ,סגן נשיא בכיר לשיווק ברשת מלונות פור סיסנס" .פור סיסנס ג'ט יעניק חוויה בלתי נשכחת טיפוסית לרשת
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ותשובה תקדימית לנוסע המודרני השואף ליוקרתיות בלתי מתפשרת".
השאיפה לאירוח יוקרתי עתידני הוא מה שעומד מאחורי הפרויקט הייחודי מדגישים ברשת פור סיסנס .הרצון להעניק
לנוסעים מושבי עור מפנקים,ארוחות גורמה המוגשות ע"י שף  ,גלישת אינטרנט אלחוטי ,טיפולי ספא וטיולים פרטיים.
" ההחלטה לשלב מסלולי טיולים לאורחים נותנת מענה לצרכים שלהם ,מיזוג בין הרפתקאות למותרות ,ללא פשרות
שרק רשת פור סיסנס יודעת להעניק" ,מוסיפה סוזן.
אם סיימתם את תשלומי המשכנתא אתם מוזמנים לבחור ולהזמין מתוך סדרת מסלולים מרתקים:
טיול סביב העולם )בפברואר  -(2015שיתחיל בלוס אנג'לס ויסתיים בארוחת ערב חגיגית בלונדון .מסע חלומי של 24
ימים בתשעה יעדים כולל ערים ואיים אקזוטיים ושהייה כמובן רק במלונות פור סיסנס היוקרתיים 119 .אלף דולר
לאדם בחדר זוגי .כולל טיסות ,הסעות ,סיורים ,ארוחות ,שהייה בבתי מלון של הרשת ,משתלם ,נא להזמין.
לאוהבי אומנות )אפריל  – (2015טיול של  16ימים בהם הנוסעים יבקרו במוזיאונים המדהימים ביותר של אירופה,
הופעה בסקלה די מילאנו וגאלה פרטית בארמון  Pavlovskמחוץ לסנט פטרסבורג 69 .אלף דולר לאדם בחדר זוגי.
מסלול סביב העולם ) אוגוסט  9 – (2015יעדים  ,שהייה בשלושת בתי מלון חדשים של הרשת  ,כולל במתחם הייחודי
בספארי של סרנגטי -טנזניה ,ביקור בעיר האסורה בבייג'ין ,מרקש -מרוקו ,האיים המלדיביים ,שוק הדגים בטוקיו
ובסיום ארוחת ערב נוצצת בניו יורק 24 .ימים בלתי נשכחים .המחיר לאדם בחדר זוגי 119 ,אלף דולר.
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