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Az egyéni és személyre szabott luxusutazást nem 
lehet összehasonlítani a tömegturizmussal. Az  
E-travelclub utazási iroda extra szolgáltatást nyújt, 
kiemelt utazási termékekkel, azoknak a prémium- 
utazóknak, akik különleges helyekre szeretnének 
eljutni. Az E-travelclub utazási irodát hat évvel ezelőtt azzal a céllal 
alapította egy fiatal házaspár, Molnár Mihály és Lipp Szilvia, hogy 
magas színvonalú szolgáltatást adjon azon utasoknak, akik egyedi 
élményeket keresnek a luxusutazás világában. Munkatársaik nem 
irodai ügyintézőként dolgoznak, hanem személyes utazási tanács-
adóként. 
A prémium utazásszervezés bizalmi dolog, nem futószalag-munka. 
Ezért is fontos az E-travelclub dolgozói számára, hogy ügyfeleik 
igényeit pontosan megismerjék. Kis létszámú közönségnek ajánlják 
szolgáltatásaikat, így valamennyi utasukkal személyes kapcsolatba 
kerülnek, annak érdekében, hogy mindent megtudjanak az utazási 
terveikről. Fontos információ üzletpolitikájukról, hogy az ügyfél nem 
az irodában fizeti ki a luxusszálloda, a luxushajó és az egyéb szol-
gáltatások ellenértékét, hanem a szolgáltatónak közvetlenül. 
Az E-travelclub kizárólag a világ legjobb szállodaláncaival dolgozik. 
Többek között az Alila, a One & Only, a Six Senses Resorts & Spa 

An individual luxury trip tailored to personal needs can’t be com-
pared to mass tourism. The agency offers top quality services with 
outstanding tourist products for travelers shunning mass tourism. 
The E-Travelclub travel agency was established six years ago by 
a young couple, Mihály Molnár and Szilvia Lipp with the purpose 
of providing high-quality services to people seeking unique travel 
experiences. The employees of the agency work more like personal 
advisors than mere office workers.
The job of a premium tour operator is definitely one of confidentiality 
and not mass-production. This is one of the reasons why the E-trav-

elclub employees do their best to become aware 
of the precise requirements of their clients. They 
cater to a small-sized group of people, which allows 
them to establish a personal relationship with all of 
their travelers in order to find out everything there 
is to know about their travel plans. One important 
aspect of their business policy is that they allow the 
clients to pay the costs of the luxury hotel, luxury 

cruise ship or other high quality services directly to the companies 
providing the services.
The E-travelclub only work with the best hotel chains in the world. 
These include the Alila Resort, the One & Only, the Six Senses Re-
sort & Spa, the Banyan Tree Hotels & Resorts and also the Four 
Seasons and Ritz Carlton hotel chains. As far as cruise ships are 
concerned, we recommend the Cunard, the Silversea and the Crys-
tal Cruise lines for our clients. We book reservations for Rovos Rail-
ways, Orient Express, Rail Australia and Danube Express.
►– One of our highlights on the tourism market is a recreational 
hotel complex called The Farm located in the Philippines as mem-
ber of Alila Resort which is one of most luxurious hotel chain in the 
world. The complex serves as a combination of a wellness parlor 
and a health center providing a range of services – explained Mihály 
Molnár general manager.- The challenges of the current business 
life, the stressful and rushing lifestyles of leading businessmen and 

Az E-travelclub prémium kategóriájú utazási iroda, amely 
minden évben néhány kuriózumterméket vezet be a 
magyar utazási piacra.

E-travelclub is a premium category travel agency that 
introduces special offers onto the Hungarian travel market 

every year.

Individual Luxury Trips
Személyre szabott luxusutazások

general managers with great responsibilities can lead to a number 
of typical manager illnesses. This is what the highly qualified experts 
and doctors of the Farm’s staff focus on, and the time spent here 
– there is an option to vary the length of stay between 5 and 21 days 
– is aimed at trying to resolve these unpleasant effects. During their 
stay, all guests receive personally tailored medical attention. The 
daily pampering therapies coupled with healthy meals make people 
feel like they’ve changed completely. The guests feel physically and 
mentally charged by the end of their stay, ready to give their best in 
their work, while making sure to keep their health in focus. Conse-
quently these trips are recommended for those who are likely to be 
illness free and for those who wish to remain in this state of health 
for the forseeable future. However, The Farm does not only await 
those in good health. The hotel can also offer solutions for those who 
happen to be suffering from some sort of illness. The Farm believes 
that many health problems including malignant tumours, tumours 
diagnosed at an early stage, can be cured with the use of herbs, ap-

propriate nutrition, special wellness programs 
and spiritual therapy. The program offered and 
used to cure poisoning is developed for each 
individual as every client is unique, the remedial 
solutions offered are based on the diagnosis 
that is carried out upon arrival.

A trip to the 2010 
Venice Carnival, 
an event known as 
the most exclusive 
ball in the world is 
featured amongst 
E-travelclub’s prod-
ucts. The social 
event will be held 
on 13 February, 
2010 and called 
‘Seven Sins, Seven 
Dreams’. The con-

tent of the spectacular revue show that is coupled with a dinner pro-
gram will all be in connection with this topic. Guests are expected 
to participate by dressing in period costume. There are only a lim-
ited number of entrance tickets available worldwide. E-travelclub is 
pleased to offer assistance in planning the whole trip and booking 
the ball tickets. 
►– A few people have already registered to participate in this presti-
gious event but we are expecting further tourist interest – said Mihály 
Molnár. – Guests will be transferred to the carnival by the luxurious 
Danube Express railway which is an additional speciality of the trip. 
Passengers spend two days and one night on this air-conditioned 
hotel-train that is equipped with luxury cabins and a restaurant and 
bar coach. Departing from the Budapest’s Western Station tourists 
will arrive at the carnival town via Vienna, they will have the op-
portunity to admire the wonderful moving scenery from their ‘mov-
ing room’. We offer reservations for various other itineries of The 
Danube Express, destinations include Istanbul, Berlin via Krakow, 
or Brussels via Prague and Nüremberg. Guests are also provided 
with the opportunity to take sightseeing tours in their destination city. 
Returning to The Venice carnival, E-travelclub will provide accom-
modation for our clients, based on their desires, in one of the city’s 
three most luxurious hotels, The Cipriani, Danieli and Bauer. Cos-
tumes will also be tailor made for the participants, everyone will have 
the opportunity to decide who they will portray at the ball, options 
include a cardinal, a ship captain or a princess and the costume will 

a Banyan Tree Hotels & Resorts, a Four Seasons és a Ritz Carl-
ton hotelekkel. A hajótársaságok közül a legmagasabb színvonalú 
Cunard, a Silversea, a Crystal Cruise útjaira ajánl lakosztályokat. 
A luxus vonattársaság közül a Rovos, az Orient Express, a Rail 
Australia és a Danube Express útjaira biztosít helyeket.
►– Kiemelt termékünk a világ egyik legluxusabb hotelláncához, az 
Alila Resorthoz tartozó, The Farm elnevezésű rekreációs szálloda-
komplexum értékesítése a Fülöp-szigeteken, amely tulajdonképpen 
egy wellness központ és egy egészségcentrum szolgáltatásainak 
ötvözete – magyarázta Molnár Mihály ügyvezető igazgató. – A ve-
zető beosztásban dolgozóknak, a nagy felelősséggel bíró cégve-
zetőknek és tulajdonosoknak az üzleti élet kihívásai, a stresszes, 
rohanó életmód számos tipikus menedzserbetegséget hoz elő. A 
The Farm jól képzett wellness szakemberei és orvosai erre fóku-
szálnak, az itt töltött – választhatóan – öt-huszonegy napos pihenés 
ezt hivatott ellensúlyozni. Az ott tartózkodás alatt személyre szabott 
wellness és orvosi tanácsadás várja a vendégeket. A napi kényezte-
tő kezelések, az egészséges étkezések teljesen 
kicserélik az embert. Testileg-lelkileg feltöltődve 
térhetnek haza a vendégek, hogy teljesítőképes-
ségük újra maximális legyen a munka és a kar-
rier terén, szem előtt tartva az egészséget mint 
legnagyobb kincsünket. Ezeket az utakat tehát 
azoknak a magas 
beosztásban dolgozó 
embereknek ajánljuk, 
akiknek akár semmi-
lyen egészségügyi 
problémájuk nincs, 
de előre gondolkod-
nak és preventíven 
akarnak élni. 
Természetesen van-
nak olyan utasok is, 
akik sajnos valami-
lyen betegségben 
szenvednek, szá-
mukra is kínál meg-
oldást a The Farm. 
Alapelvük szerint 
gyógynövényekkel, 
az étkezés átalakítá-
sával, speciális well-
ness programmal és 
spirituális segítséggel 
számos problémán, időben felismerve akár a daganatos megbete-
gedéseken is lehet segíteni. A szervezet méregtelenítésére felállított 
programot a The Farm szakemberei az érkezéskor felvett diagnózis 
alapján állítják össze, annak érdekében, hogy a legnagyobb haté-
konyságot érjék el. 
Fantasztikus termék az E-travelclub kínálatában a 2010-es Velencei 
Karnevál báljára szóló utazás is. Ez a világ legexkluzívabb bálja. A 
2010. február 13-i társasági esemény címe: „Hét bűn, hét álom”. E 
téma köré építik a vacsorával egybekötött, látványos show műsort, 
s a vendégek korhű jelmezekben jelennek meg az eseményen. Erre 
a különleges bálra az egész világról csak nagyon korlátozott szám-
ban foglalhatók belépőjegyek, az E-travelclub örömmel ajánlja fel 
segítségét az utazás komplett megszervezésében, a belépőjeggyel 
együtt.
►– Már több utas is jelentkezett a bálra, s várjuk a további érdek-
lődőket – mondta Molnár Mihály. – Különlegesség, hogy a bálra a 
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Danube Express luxusvonattal utaztatjuk a vendégeinket Velencé-
be. Ez egy légkondicionált, luxuslakosztályokkal, étterem- és bárko-
csival felszerelt hotel-vonat, amelyen egy éjszakát és két napot töl-
tenek az utasok. A budapesti Nyugati pályaudvarról indulva Bécsen 
keresztül, gyönyörű tájakon át jutnak el vendégeink a karnevál váro-
sába. A Danube Express más vonalaira is kínálunk utakat, például 
Isztambulba, Prágán vagy Krakkón át Berlinbe, Bécsen, Prágán és 
Nürnbergen át Brüsszelbe, amelyek keretében természetesen a 
megállóhelyeken városnéző túrákat lehet tenni. Visszatérve a velen-
cei bálra: az utasoknak saját igényük alapján a város 3 szuper luxus- 
szállodájában, a Cipriani, a Danieli, és a Bauer hotelben biztosítunk 
szállást. A jelmezeket a vendégekre szabják a rendezők, mindenki 
kiválaszthatja, hogy milyen ruhába szeretne bújni a bálon, bíboros 
vagy hajóskapitány, esetleg királykisasszony szeretne lenni, s azt a 
ruhát testre szabják. A ruhapróba miatt két napra a bált megelőző 
hónapokban ki kell utazni, s a kész jelmezt a bálig tárolják az utasok 
részére. A vendégek a bál után repülővel jönnek haza.

A világ legluxusabb vasúttársasága a Rovos Rail, amely szintén ki-
emelt terméke az E-travelclubnak. 
►– A Rovos járatai Dél-Afrikától Zimbabwéig átszeli a fél afrikai 
kontinenst, sőt repülővel kombinálva még Fokvárosból Kairóba is 
eljuthatnak vele az utasok – mondta Molnár Mihály. – Ez egyben 
időutazás is az 1930-as évekbe. Az elegánsan berendezett kupék-
ban utazva, a vonat első osztályú éttermében gourmet ételeket 
fogyasztva csodálhatjuk a varázslatos tájat, s emellett szafari-prog-
ramoktól kezdve golfozáson át sok-sok különlegességet kínál a vas-
úttársaság. 
Felhívjuk a figyelmet a Rovos Victoria Falls útjára, amely a dél-af-
rikai Pretoriából indulva Botswanán át gördül a zimbabwei–zambiai 
határhoz, a Viktória-vízeséshez, illetve a természeti csodákat az 
ellenkező irányban is végig lehet utazni, Zimbabwéből indulva ha-
lad a dél-afrikai fővárosig. A 2 éjszaka 3 nap elképesztő élményeket 
nyújt, egyrészt a világ legszélesebb és legnagyobb vízesésének a 
látványa lenyűgöző, másrészt az a sok afrikai állat különlegesség, 
amelyeket megfigyelhetünk a Rovos nyitott panorámakocsijából, 
egyszerűen felejthetetlen. Ehhez pedig még hozzájárul a feltálalt 
gourmet ételek sokasága, a finom dél-afrikai borok, s a vonat lak-
osztályainak extra luxusa által nyújtott élménytömeg is.
Fontos kérdés: hogyan lehet jelentkezni az utakra? Az E-travelclub 
munkatársai kizárólag előzetes időpont-egyeztetés után állnak az 
utasok rendelkezésére, fókuszba helyezve az ügyfél utazási igé-
nyeit, különleges kéréseit, ezzel egy időben maximálisan kielégít-
ve a titoktartás és a bizalmi viszony kérdését. Egyéni utazásaival 
kapcsolatos kérésein túl bárki a cége csoportos útjai, konferenciái, 
továbbképzései, illetve egyéb rendezvényei helyszínének, szállásá-
nak keresésekor is fordulhat az E-travelclubhoz. ■

be provided by the organisers. A few weeks before the big event 
guests are expected to visit Venezia for a fitting and the costumes 
will be set aside for the guests before the big event. After the carnival 
guests will return to Hungary by aeroplane.
A trip with Rovos Rail, which is known as the most luxurious rail 
company in the world, is another outstanding tourist product of E-
travelclub.
►–  Rovos Rail runs straight through the African continent from South 
Africa to Zimbabwe – an itinerary combined with a flight could also 
allow you to reach Cairo from Cape Town – said Mihály Molnár. – It’s 
like traveling back in time to the 1930s. Elegantly furnished compart-
ments coupled with a first-class restaurant coach with gourmet food 
guarantees your comfort during the trip while admiring the amazing 
landscape. The train company offers plenty of other programs from 
safaris to golf programs.’
Among the Rovos itineries a trip to Victoria Falls is a highlight. You 
can depart either from Pretoria, South Africa and reach the Falls 
at the border of Zimbabwe and Zambia through Botswana or take 
the railway in the opposite direction: start from Zimbabwe and travel 
through the wonders of nature before reaching the South African 
capital. The trip takes 3 days and 2 nights in its entirety and pro-
vides amazing experiences, not forgetting the chance to wonder at 
the widest and biggest waterfall in the world and the variety of rare 
animal species that are native to Africa. You will never forget the 
view available from the open panorama compartment of The Rovos 

Rail. A variety of gourmet dishes will be served complemented with 
delicious South African wines and there is immense comfort to be 
enjoyed in an extra luxurious.
Finally an important question needs to be addressed: How to make 
a reservation with E-travelclub? Clients are expected to visit the 
agents at a previously arranged appointment. This allows employ-
ees to focus on their individual travel needs and special requests, 
while providing secrecy and confidentiality. Apart from catering to in-
dividual travel needs, you can also contact us to find a suitable loca-
tion or accommodation for company trips, conferences and training 
sessions. Thanks to our ties to one of the biggest site-locating com-
panies in the world, we’re guaranteed to find a hotel or conference 
venue in any part of the world that fulfills your utmost needs.■

Telefon: +36-1/349-2717
Fax: +36-1/349-3223
E-mail: mihaly.molnar@e-travelclub.hu
www.e-travelclub.hu
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