Najboljši iskalnik potovanj po meri
Imaš v žepu 10 eur in želiš zanimive, ugodne
in atraktivne ponudbe?
Želiš oditi na potovanje za točno določen znesek?
Si želiš brskati med najboljšimi ponudbami
na enem mestu?
Iskalnik Mi gremo zagotavlja popolnoma unikaten
način iskanja ponudb, saj že na začetku določiš
znesek potovanja in začetno destinacijo, iskalnik
pa ti zagotovi najboljše ponudbe, v katerih so
vključeni spanje, bencin in drugi dodatki – BREZ
SKRITIH STROŠKOV.
Gotovo tudi sam ugotavljaš, da se pogosto navdušiš nad navidez ugodno ponudbo, vendar ob tem
pozabiš upoštevati stroške poti in ostale skrite stroške, zaradi katerih na koncu odšteješ mnogo več,
kot si bil pripravljen plačati na začetku. Iskalnik Mi
gremo ponuja popolnoma drugačen koncept, saj ti
ponudi aranžmaje, v katerih so vsi stroški všteti in si
jih lahko že na začetku ogledaš. Tako iskalnik najde
resnično najbolj ugodne ponudbe, ti pa se lahko
na pot odpraviš brez skrbi.

V štirih korakih do potovanja ali
izleta po meri
1. korak: Vpiši, od kod potuješ.
2. korak: Navedi želeni znesek.
3. korak: Izberi termin in trajanje.
4. korak: Klikni želeno destinacijo in odpotuj.

Aktualna ponudba aranžmajev in
dogodkov na enem mestu
Na iskalniku Mi gremo lahko dnevno brskaš med
aktualno ponudbo aranžmajev agencij, privatnih
ponudb, turističnih atrakcij, dogodkov ipd. Iskalnik
je odlična izbira takrat, ko potrebuješ ideje, kako
preživeti prosti čas, saj zgolj izbereš želeni znesek ponudbe in že lahko brskaš med ponudbami,
za katere boš odštel natanko toliko denarja, kot si
računal na začetku.

Prednosti iskalnika Mi gremo
• Možnost prilagoditve ponudb
in aranžmajev po meri,
• realne cene z vključenimi stroški prevoza
in drugimi dodatki,
• vse informacije na enem mestu,
• možnost neposredne rezervacije želenega termina,
• najbolj ugodne cene ponudb in aranžmajev,
• ogromna izbira različnih ponudb,
• možnost naprednega filtriranja podatkov,
• enostavna uporaba le z nekaj kliki,
• možnost obveščanja o aktualnih ponudbah
po meri.

Mi gremo – iskalnik, ki ga krojiš ti
Iskalnik mi gremo poleg osnovnih parametrov iskanja ponuja tudi možnost zahtevnega iskanja, kjer
lahko določiš želeni kraj ali državo, kamor želiš potovati, tip prevoza in vrsto potovanja. Že z enim klikom imaš na dosegu roke aktualne ponudbe, ki so
popolnoma prilagojene tvojim interesom. Zveni kot
sanje? Preizkusi Mi gremo in brezskrbna potovanja
bodo postala tvoja resničnost.

Obišci iskalnik Mi gremo,
doloci želeno ceno,
preveri ponudbo
in se prepricaj,
da ponujamo tocno to,
kar želiš!
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