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Profesyonel Rehberlik Hizmetleri

Avantajlı Konaklama Hizmetleri

Alan Kargolama ve Transfer Hizmetleri

Araç ve Otobüs Kiralama Hizmetleri

Düğün, Nikah ve Balayı Organizasyon Hizmetleri

Üniversite, Lisans veya Dil Okulları Eğitim Planlama Hizmetleri

Mesleki Kurs ve Seminer Hizmetleri

Müfreze, Konser, Tekne, Tiyatro, Restaurant vb. etkinlik Biletleme Hizmetleri

Şehir Turu Hizmetleri (Disneyland Dahil)

Vize Başvuru Hizmetleri

Bayi ve Toplantı Grupları Organizasyon Hizmetleri

Biz & Neler yapıyoruz...
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Hakkımızda
1995 yılında sektöre hizmet elçisi olarak katılım sağlamış ve çeşitli ulusal tur 
operatörleri turizm operasyonlarında görev almış; yetkin ve tecrübeli kadrosu ile 
faaliyet veren PASHA VOYAGES, İstanbul / Paris merkezli olarak iki ayrı adresten 

hizmet sunumunu yönetmektedir.

 

PASHA VOYAGES, turizm profesyonellerine turistik servisler ve yerinde hizmet 
(Hedef Destinasyon) tedariki hususunda operasyonel çözümler sağlamanın yanı 
sıra; planlı paket turlar temini ile dünyanın birçok rotasına da memnuniyeti yüksek 
geziler yapabilmektedir. Gerek kara gerek ise deniz seyahatlerinde organize edilmiş 
paket turların dışında; transfer, rehberlik, restoran rezervasyonu, kiralık otobüs ve 
minibüs, nikah töreni, balayı, fuar ziyaretleri gibi daha birçok frekansta hizmet 

sunabilmektedir.

Misyonumuz...

Vizyonumuz...

Organizasyonlara bağlı olarak yerinde veya direk sağlayıcından, uygun şartlarda 
(ekonomik) turistik hizmetin verilmesini koordine ederek; kazanç ya da avantajlı 

satın alım yapılabilmesini gerçekleştirmek, memnuniyeti yüksek gezi veya turistik 
servisler sağlayabilmektir.

Tur operatörlüğü faaliyetlerinin veya bağlı turistik hizmetlerin; doğru, güvenilir 
ve kolay organize edilmesini sağlayarak, işimizi günümüz koşullarına entegre 
edebilmektir. Teknoloji ile faaliyetleri sürdürülebilir kılmak, gelişim ve kazanca 

bağlı uluslar arası şirketler arasında sayılmaktır.
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Profesyonel Yol Gösterme 
Hizmetleri

 Aenean porta venenatis arcu, at aliquet nibh vestibulum vel. Duis non vestibulum 
purus. Proin sit amet elit eget purus dapibus lobortis. Curabitur porta tortor ac 
fermentum porttitor. Duis consectetur sed ligula nec accumsan. Nunc convallis 
posuere leo, id facilisis turpis faucibus at. Maecenas dolor magna, imperdiet ac mi 
vel, facilisis luctus libero. Aenean magna quam, facilisis ac dignissim id, lobortis 
sit amet lacus. Suspendisse semper feugiat erat. Integer auctor ullamcorper turpis 
nec pellentesque. 

 • Quisque vel dolor a nulla.
 • In vehicula massa.
 • Praesent efficitur ante.
 • Mauris mattis turpis.
 • Etiam semper.
 • Etiam volutpat neque.

Hayal ettiğin tatil için
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Otobüs Kiralama Hizmetleri
Rent a Bus Services

Şehiriçi Transport Hizmetleri

Türkiye ve Avrupa’da, belirli bir süredir turizm taşımacılığı yapan ve araç filosunda 
özmal (Kendine ait) otobüsleri bulunan şirketleri buluşturduğumuz PVS otomasyonu; 
özellikle paket tur ya da planlı gezi organizasyonlarında kullanılmakta olup ‘Otobüs 
Kiralama Sistemi’ ile de zaman ve maliyet yönetiminde tasarruf sağlanmaktadır.

Model ve yılına bağlı olarak tercih ettiğiniz otobüsü; ilgili yasal izin ve standartlarda 
hızlıca planlayabilecek (rezervasyon), organizasyonunuz için kolay ve güvenilir 
tedarik geliştirebileceksiniz.
 
Kiralanan otobüslerde kendi logo veya markanıza yer verebileceğiniz klasik 
uygulamanın yanı sıra araç resimlerini seyahat öncesi grupla da paylaşabilecek, 
belirli teknik standartlara sahip, güler yüzlü ve ilgili şoför kadrosu ile turizm 
taşımacılığında hizmet alabileceksiniz. 
 
İlgili ülke ve şehirde talebini oluşturacağınız transfere ya da hizmete bağlı PVS 
sisteminden sipariş girerek rezervasyon oluşturabilir ve kolayca organizasyonunuzu 
planlayabilirsiniz.

Son model ve konforlu araç kapasitemiz ile birçok ülkede vermiş olduğumuz 
transfer hizmetlerimizi; deneyimli şoför kadromuz aracılığında sunmakta, araç 
sınıflarımızın model ve tipine bağlı olarak ekonomik bedellerde sağlayabilmekteyiz.
 
V.I.P Transfer, düğün ile özel günler için planlanmış araçlar, Alan-Otel-Alan veya  ‘A’ 
noktasından ‘B’ noktasına organize edilecek transfer hizmetlerinde kullandığımız 
özellikli başlıca araçlarımız;

•   Vito
•   Mercedes
•   BMW
•   Citroen
•   Volkwagen
•   Fiat


