
Cestovní kancelář Blue Style s.r.o. se sídlem v Praze působí na trhu cestovního ruchu již od roku 1997. V současné době se řadí mezi nejvýznamnější 
tuzemské touroperátory. Nabízí zájezdy do Egypta, Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska a Maroka. Pobočky má v Praze 1, Praze 6, Letiště Václava 
Havla Praha,  Mostě, Brně, Českých Budějovicích, ve Zlíně, Olomouci, Karlových Varech, Ostravě a Jihlavě. Každoročně pro své klienty připravuje 
zájezdy za atraktivní ceny a snaží se své již tradičně kvalitní služby neustále zdokonalovat. Kromě zavedeného Blue Clubu rozšiřuje i počet hotelů s již 
zavedeným dětským Croco Clubem, po nichž se poptávka stále zvyšuje. V obou typech zábavných programů mají nejmenší klienti možnost ve 
vybraných hotelech využít služeb česky mluvících animátorů. 

TZ: Cestovní kancelář Blue Style odstartovala 

first minute prodeje na léto 2019 

PRAHA, 27. září 2018 – Prodeje zájezdů na léto 2019 zahájila CK Blue Style poslední 

zářijový týden. V porovnání s loňským rokem to je o týden dříve, čímž cestovní kancelář 

vyšla vstříc početné skupině klientů, která na spuštění prodejů čekala.  

 

Nákup zájezdu na first minute se u Čechů drží ve velké oblibě už několikátý rok za sebou a zájem je 

rok od roku vyšší. „Češi si už zvykli na nákup first minute dovolené, protože tento způsob jim přináší 

nejrozmanitější výběr destinací, letovisek, hotelů i termínů,“ říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK 

Blue Style. „Řada lidí, která dříve nakupovala zájezdy na last minute se přeorientovala na first minute, 

protože se jim nechce čekat na poslední chvíli, kdy například nemohou sehnat svůj oblíbený hotel, 

nebo pokud cestují ve větší skupině, tak požadovanou kombinaci pokojů,“ vysvětluje Lenka Pátek.  

 

V rámci nákupu zájezdu na first minute je pro klienty CK Blue Style připravena celá řada výhod a 

bonusů, ať už jde o populární děti zdarma, parkování u letiště, výhodnější ceny, nebo dárky v podobě 

obalů na kufry, parea a další. „Tak jako v letošním roce, tak i v nadcházející sezoně očekáváme velký 

zájem o Řecko, které si se svými ostrovy Rhodos, Kos a Kréta našlo cestu k českým turistům. Lze 

očekávat také velké nárůsty prodejů v destinaci Bulharsko, ve kterém pro příští rok otevíráme 

letovisko Varna,“ upřesňuje obchodní ředitelka CK Blue Style.  

 

Rekordní prodeje za rok 2018, kdy se velké množství zájezdů prodalo již na first minute, vedly 

k jarnímu navýšení jak pobytových, tak leteckých kapacit na last minute. „Pro rok 2019 očekáváme 

pokračující trend rostoucích prodejů nejen na first minute, ale obecně trend zvýšeného zájmu o 

cestování. Tomu nahrává jak uvědomění si důležitosti odpočinku, tak dobrá ekonomická situace 

společnosti,“ uzavřela Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style. 
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