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inket, onnan pedig lélegzetelállító panorámát 
biztosító üvegaljú helikopterrel a tengerpart 
fölött Monte-Carlóba, ahol öt kaszinó várja 
őket, köztük a híres Casino de Monte Carlo és 
négy olyan hotel, amelyeket a világ legjobb-
jai között tartanak számon: a Hôtel de Paris, 
Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach Hotel és 
a Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.  Európa 
legcsodásabb spa-ját is biztosítani tudjuk, ez 
a Les Thermes Marins de Monte-Carlo, mint 
ahogy a környék 32 legjobb éttermébe, s golf-
pályájára is tudunk helyet foglalni. 
Az E-travelclub kizárólag a világ legjobb szál-
lodaláncaival dolgozik. Többek között az Alila, 
a One & Only, a Six Senses Resorts & Spa, 
a Banyan Tree Hotels & Resorts, a Four Sea-
sons és a Ritz Carlton hotelekkel. A hajótár-
saságok közül a legmagasabb színvonalú 
Cunard, a Silversea, a Crystal Cruise útjaira 
ajánl lakosztályokat. A vonattársaság közül a 
Rovos, az Orient Express, a Rail Australia és 
a Danube Express útjaira biztosít helyeket. 
Az E-travelclub specialitása még a világ nagy 
sporteseményeire való kiutaztatás, most ép-
pen a 2010-es dél-afrikai labdarúgó vb-re kí-
nál a cég fantasztikus lehetőségeket.
►– Az E-travelclub foci vb stadionjainak 
luxuspáholyait kínáló, a FIFA kizárólagos 
jogait világszerte birtokló MATCH Hospitali-
ty szerződött magyarországi partnere, felru-
házva az ajánlatban szereplő szolgáltatások 
teljeskörű értékesítésével – mondta Molnár 
Mihály. ►– Három típusú lelátórészt ajánlunk, melyek exkluzív és 
luxus környezetet biztosítanak a meccsek alkalmával a stadionok-
ban: privát lakosztály, megosztott lakosztály, executive ülőhelyek. 
Mindhárom lehetőséggel világszínvonalú vendéglátást kap az uta-
zó, főétkezéssel a meccs előtt, harapnivalókkal, italokkal a meccsek 
közben, egyedi parkolási lehetőséggel, s még meglepetés-ajándék 
is jár. Ezeket a kitűnő helyeket különböző sorozatok alapján kínáljuk. 
Választhat egy helyszínt a szurkoló, ahol az valamennyi mérkőzést 
megtekinti. Ellátogathat az összes mérkőzésre az öt legnagyobb sta-
dionban. Kedvenc csapata küzdelmeit kísérheti figyelemmel az ös-
szes helyszínen. Bekapcsolódhat a drámai kieséses meccseknél is.
A világ legluxusabb vasútja kiemelt 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. – Az elegán-
san berendezett kupékban utazva, a vonat első osztályú éttermében 
gourmet ételeket fogyasztva csodálhatjuk a tájat, s emellett szafa-
ri-programoktól kezdve golfozáson át sok különlegességet kínál a 
vasúttársaság. 
Az E-travelclub munkatársai kizárólag előzetes időpont egyeztetés 
után állnak az utasok rendelkezésére, fókuszba helyezve az ügyfél 
utazási igényeit, különleges kéréseit. ■

A világ legjobb utazási irodáinak, amelyek Gyémánt Klub-tagságot él-
veznek, 2009. december 6-án Monte-Carlóban a Hotel de Paris-ban 
tartanak exkluzív szakmai programot. Az eseményre Magyarország-
ról egyedül az E-travelclub, illetve annak ügyvezető igazgatója, Mol-
nár Mihály kapott meghívást. Egy nappal később kezdődik és 5 na-
pig tart Nizzában a Nemzetközi Luxus Utazási Vásár, amelyen csak 
meghívásos alapon lehet részt venni a világ csúcs utazási cégeinek. 
Az E-travelclub iroda része a magyar csapatnak, ahonnan csupán 
néhány iroda képviseli hazánkat.
Az E-travelclub utazási irodát hat év-
vel ezelőtt azzal a céllal alapította egy 
fiatal házaspár, Molnár Mihály és Lipp 
Szilvia, hogy magas színvonalú szol-
gáltatást nyújtson azon utasoknak, akik 
egyedi élményeket keresnek a luxus-
utazás világában. 
A prémium utazásszervezés bizalmi 
dolog, nem futószalag-munka. Ezért 
is fontos az E-travelclub dolgozói szá-
mára, hogy ügyfeleik igényeit pontosan 
megismerjék. Kis létszámú közönség-
nek ajánlják szolgáltatásaikat, így minden utasukkal személyes kap-
csolatba kerülnek, annak érdekében, hogy mindent megtudjanak az 
utazási terveikről. 
►– Kiemelném szolgáltatásaink közül, hogy a mindenek feletti sze-
mélyre szabott luxus széles skáláját tudjuk nyújtani utasainknak Mon-
te-Carlóban az év minden szakában – magyarázta Molnár Mihály. 
– Igény szerint Európa legnagyobb és legexkluzívabb privát légitár-
saságának, a NetJets-nek a gépeivel repítjük Nizzába a megrendelő-

The World’s best travel agencies, those who are members of The 
Diamond Club, will soon be coming together and organising an ex-
clusive event. Monte-carlo’s Hotel de Paris will play host to the pres-
tigious ocasion which will take place on the 6th of December 2009. 
The programs will be both extremely exclusive and professional. Due 
to the exclusive nature of the event Mihaly Molnar, The Director of The  
E-travelclub will be the one of the industry representative from the 
smoll Hungarian group.

The day after the Diamond Club event 
there will be another important occasion. 
The International Luxury Travel Fair in 
Niza will be held. The E-travelclub will be 
the only company in attendance that is 
based in Hungary.
The E-travelclub was founded six years 
ago by Mihaly Molnar and Silvia Lipp. 
The initial motivation was to set up a 
company that would offer high quality 
service to travellers who seek unique 
travel experiences. The premium travel 
organisation works with trust and on an 

intimate level, it is a far cry from machine like larger travel companies. 
For this reason it is essential that the employees of E-travelclub are 
aware of their customers needs and wishes. 
►– I would like to emphasise that our company can offer an excep-
tional and custom designed luxury travel experience to Monte-carlo 
in any season – explained Mihaly Molnar. – We will arrange for the 
customer to fly with Europe’s biggest and most exclusive airlines to 
Niza. From that point customers will reach their final destination of 

Monte-carlo by glass bottomed helicopter. This form of transport al-
lows panoramic and breathtaking views over the coastline below. 
In Monte-carlo customers will have the pick of five different casinos 
including the world famous Casino de Monte-carlo. Holiday makers 
can choose between four hotels that feature among the best in the 
world. These are The Hotel de Paris, The Hotel Heritage, The Monte-
Carlo Beach Hotel and The Monte-Carlo Bay Hotel. E-travelclub can 
also offer Europe’s most beautiful Spa, The Les Thermes Marins de 
Monte-Carlo and the best golf courses.
The E Travel-club only works in conjunction with the best hotel fran-
chises in the world. These include The Alila, The One and Only, The 
Six Senses Resorts, The Spa and The Banyon Tree Hotels and Re-
sorts, The Four Seasons and The Ritz Carlton Hotels. The Cruise 
Companies represented by The E-travelclub are of the utmost qual-
ity they include Cunard, The Silversea and The Crystal Cruise, all of 
which can provide cabin accommodation for the customers. Last but 
not least places are available with the train companies Rovos Rail, 
The Orient Express, Rail Australia and The Danube Express. One 
of E-travelclubs specialities is to organise travel to the worlds big-
gest sporting events. Currently bookings are being taken for The 2010 
Football World Championships which will take place in South Africa, 
an excursion that promises to be rife with fantastic experiences for 
our customers. 

The E-Travelclub can arrange luxury boxes in 
the stadiums that will host The Football World 
Championships, these places also come with 
exclusive match hospitality. Three types of 
boxes are available, each giving a prime po-
sition for viewing the match and each fitted 
with luxurious interiors. The choice is between 
private boxes, shared boxes and executive 
seats. All three options come with world class 
hospitality. A main meal is served prior to the 
match and drinks and snacks are provided for 
the guests during play. The guests will have 
access to private parking facilities and will be 
given surprise gifts as well. For this opportu-
nity there are various packages. Customers 
can choose from various locations to see the 
games, they can visit all games being shown 
in the stadiums or they can see their favou-
rite teams compete at all the locations. The 
hospitality packages do not include travel and 
accommodation so our office can take care of 
these arrangements separately.Rovos Rail is 
the worlds most luxurious train and a highlight 
of the E-travelclub’s repertoire. 
►– The Rovos Rail trains cross half of the 
African continent, beginning in South Africa 
and ending in Zimbabwe, it is also possible 
to travel by private plane from Cape Town to 
Cairo with the same company-explained Mi-
haly Molnar.- In the first class restaurant pas-
sengers can enjoy the stunning scenery as it 
passes by whilst dining on gourmet food. The 
train company also offers many golfing and 
safari opportunities.”
A consultation with the staff of the E-travel-
club is only available by appointment. The 
dedicated team of travel experts focus on the 
individual customers’ travel needs. ■

The E-travelclub premium category 
annually introduces a new service to 

it’s luxurious travel repertoire.

Az E-travelclub prémium kategóriás 
utazási iroda, amely kuriózum 
termékeket vezet be a magyar utazási 
piacra.

Travel to Monaco by Private Jet
Monacóba – magánrepülővel!

E-travelclub Utazási iroda
E-mail: mihaly.molnar@e-travelclub.hu
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