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emissa travel: the specialist b2b incoming 
travel agency for Germany, Austria 
and Switzerland.

ُعد شركة إميسا للسياحة شريًكا تجاريًا متميًزا يتمتع بخبرات هائلة 
باعتبارها وكالة سفريات للرحالت الوافدة أللمانيا والنمسا وسويسرا.

destinations | الوجهات

lodgings | اإلقامة

 events | األنشطة

transfer | النقل

service | الخدمة

There are so many ways to see these three countries: 
including annual highlights such as carnivals, daily 

sightseeing musts like the Brandenburger Tor, and much 
more.

Transfers by bus, personal chauffeur (luxury vehicles 
available) or rental car.

Take advantage of our expertise, and enjoy an excel-
lent business partnership and seamless service for your 

customers!

Germany, Austria, Switzerland. Your customers will be 
thrilled by a few days or weeks in the mountains, at the 
lakes or in the metropoles.

We have negotiated our own terms and conditions with 
big-name partner hotels from 3*** up to 5*****. Whatever 
the journey, we have the fitting accommodation.

facebook.com/emissatravel

healthcare | الرعاية الصحية
If you’re travelling for a medical stay, anything is possible 
with our network. We can also take care of family mem-
bers during treatment.

linkedin.com/company/emissa-travel

 احرص على إرضاء عمالئك وإسعادهم عن طريق استمتاعهم بقضاء بعض األيام
 أو األسابيع في الجبال أو على شواطئ البحيرات التي تزخر بها ألمانيا والنمسا
وسويسرا أو زيارة عواصم هذه الدول.

 ووفقاً لألحكام والشروط الخاصة بنا، لدينا بعض الفنادق الكبرى الشهيرة المصنفة
 من فئة 3 نجوم وحتى 5 نجوم.  كما أننا سنوفر إقامة مناسبة وفقاً لنوع كل
رحلة.

 هل ترغب في إقامة لالستشفاء؟ شبكتنا ستجعل كل شيء ممكنًا. سوف نعتني
بأفراد أسرتك أثناء فترة العالج.

 هناك العديد من الطرق لالستمتاع بزيارة هذه الدول الثالثة. من بينها األحداث
 السنوية مثل المهرجانات وأماكن الجذب السياحي الرائعة الجديرة بالزيارة اليومية

مثل “بوابة براندنبورج”، وغير ذلك الكثير.

 كما نوفر خدمة االنتقال بالحافلة، وكذلك السيارات ذات الطراز الرفيع بسائق
خاص، وخدمة استئجار السيارات.

 بانضمامك إلينا سوف تستفيد من خبرتنا في هذا المجال، وستمنحنا هذه الخبرة
شراكة تجارية متميزة تمكننا من تقديم خدمات دائمة ومتميزة لعمالئك.

 holidays • rest cures • city trips • honeymoons • wellness voyages • hospitalizations
 العطالت • الوسائل العالجية من خالل الراحة • جوالت ترفيهية بالمدن • إجازات شهر العسل • الرحالت البحرية

 المخصصة للصحة البدنية • خدمات الرعاية الصحية


