www.vegatour.com

Společnost Vega Tour jako autobusový dopravce působí na trhu již od roku 1991. Naší první základnou
byla však obyčejná garáž rodinného domu. V současnosti patří Vega Tour mezi přední evropské
společnosti zabývající se především zájezdovou a linkovou dopravou, poskytující spolehlivé a vysoce
kvalitní služby pro klienty z celého světa.

pronájem autobusů

Nyní operujeme s více než 150 zájezdovými autobusy, minibusy a limuzínami průměrného stáří
2 roky. Cílem veškerého našeho úsilí je spokojený zákazník, bezpečný provoz a kvalitní služba té nejvyšší
úrovně. Proto na sobě neustále pracujeme, investujeme do plošného vzdělávání našich zaměstnanců,
a především do pravidelné obnovy naší flotily.

cestovní kancelář Vega Tour
prodej autobusů – VT Bazaar
služby pro dopravce – Autoškola,
VT Service, Školení pro řidiče
Vega Tour Schweiz GmbH

Od roku 2000 máme jednu ze svých základen ve Francii, od roku 2007 se pohybujeme ve Velké Británii

Vega Tour Individual

a roku 2009 jsme zakotvili až ve Skandinávii. Významný milník pro Vega Tour byl v roce 2018, kdy zahájila

Prague Bus Tours – incomingová agentura

provoz naše švýcarská pobočka Vega Tour Schweiz GmbH.

přepravených cestujících
ročně

autobusů, minibusů a limuzín
ve flotile

provoz dispečinku

průměrné stáří autobusů
z naší flotily
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Vega Tour se věnuje primárně autobusové dopravě, a to v mezinárodním měřítku. V průběhu let jsme
úspěšně navázali spolupráci s mnoha významnými nadnárodními společnostmi, tour operátory
a cestovními agenturami. Naše autobusy řídí profesionální, anglicky mluvící a uniformovaní řidiči.

pronájem autobusů na poznávací zájezdy
pronájem autobusů pro skupiny – „zájezdy na míru“
zajištění autobusové linky k moři či na hory
transfery po městě a letištní transfery
doprava pro kongresy a VIP akce (MICE)
ﬁremní přeprava osob (shuttle bus)
svozy dětí do škol
doprava pro fyzicky handicapované
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V květnu 2018 jsme zahájili provoz švýcarské pobočky Vega Tour Schweiz GmbH, díky níž jsme
nyní schopni poskytovat kompletní dopravní servis i pro „mono-švýcarské“ zakázky. Aktuálně
máme ve švýcarské ﬂotile okolo 10 stálých autobusů značky Volvo, Mercedes-Benz a Setra, které
jsou situované poblíž města Curych. Vzhledem k rostoucí poptávce, plánujeme v příštích letech
rozšířit švýcarskou ﬂotilu o další autobusy, a zároveň dbát na udržení perfektního servisu.
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EXKLUZIVNÍ
Když se řekne Vega Tour Individual, znamená to zcela nový přístup k Vám a Vašim potřebám.

NOVÁ DEFINICE KOMFORTU

Také si říkáte, že auto s řidičem se využívá jen na krátké vzdálenosti? U nás toto neplatí.
My Vám zajistíme zážitek all-inclusive. Zařídíme nejen komfortní cestu pro Vás a Vaše
přátele či rodinu, ale i vše okolo. Cílovou destinaci, program, zážitky po cestě i vlastního řidiče
zajistíme my. Vy se jen rozhodnete, co chcete a co nikoli. Limuzína je připravena na luxusní cestu
pro 7 osob, které se jistě nebudou nudit.

NEJLUXUSNĚJŠÍ LIMUZÍNA V ČR
PRIVÁTNÍ CESTOVÁNÍ NA MÍRU
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK

Postaráme se o Vás i Vaše významné obchodní partnery! S naší službou ukážete všem obchodním
partnerům, jak důležití pro Vás jsou. Pomůžeme zazářit, a zároveň velmi zpříjemnit pracovní den.
Čas je to nejdražší, co máte, využívejte ho s námi efektivněji.
V naší limuzíně naleznete vše potřebné, vybrané občerstvení a šampaňské během jízdy, několik
forem zábavy, jako například kvalitní audio systém k poslechu hudby, 2x TV nebo herní konzoli
Playstation.
My jsme Vega Tour Individual, Váš partner pro přepravu luxusním vozem.

EXKLUZIVNÍ VIP CESTOVÁNÍ

EXKLUZIVNÍ VIP CESTOVÁNÍ
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Cestovní kancelář Vega Tour se specializuje na poznávací zájezdy, jednodenní výlety a okružní plavby. Pro klienty dále zajišťujeme dopravu do letních
a zimních destinací. Od roku 2019 byl nově zahájen prodej poznávacích leteckých zájezdů po Evropě.
Díky mnohaletým zkušenostem z cestovního ruchu, můžeme nabídnout našim zákazníkům rovněž služby „zájezdů na míru“ pro uzavřené kolektivy, školní
skupiny a zájmové organizace. Dále zajišťujeme s naprostou profesionalitou incentivní a firemní zájezdy na míru včetně EVENT, MICE a tematických
teambuildingů. U našich zájezdů a programů pro uzavřené skupiny jsou samozřejmostí individuální nástupní místa, program dle přání a potřeb, stejně jako
profesionální řidiči a průvodci. Zároveň zajistíme ubytování, stravování i doprovodný program.

poznávací zájezdy pro širokou veřejnost
linková doprava do Itálie, Chorvatska a Francie
letecké eurovíkendy
zážitkové a poznávací plavby včetně možnosti zajištění dopravy
jednodenní lyžování v Rakousku
adventní zájezdy – Německo, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Velká Británie, Polsko, Itálie
incentivní turistika pro zaměstnance – systém firemního odměňování
teambuilding a zážitkové akce na míru
poznávací zájezdy a zážitková turistika po ČR i Evropě na míru, včetně všech služeb na zájezdu, jako je ubytování a stravování
jednodenní výlet po ČR i do zahraničí včetně profesionálního doprovodu a vstupů na atrakce
doprava po ČR na míru – výlety, transfery a přeprava v rámci veletrhů atd.

Nabídku našich aktuálních obecných produktů můžete najít na našem webu www.ckvegatour.cz
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Divize na prodej autobusů, VT Bazaar, je důležitou součástí společnosti.
Vega Tour si zakládá na kvalitě vozového parku a pravidelné obnově
flotily. Nabízíme na prodej nejen autobusy/minibusy z naší vlastní
flotily, ale zároveň i klientské vozy. Všechny vozy prochází před prodejem
důkladnou prohlídkou. Naším klientům nabízíme pomoc při vyřízení
veškeré administrativy, včetně vývozu do zahraničí. Každý rok prodáme
vysoký počet autobusů i minibusů napříč Evropou různým klientům dle
jejich požadavků. Za poslední 4 roky se nám podařilo prodat více než
100 autobusů/minibusů.

Prodej je tak další oblast, ve které máme mnohaleté zkušenosti a náš Coach Sales Manager Vám rád poradí, ať už s výběrem vozu
z naší flotily, či prodejem Vašeho vozu!
Pro naše partnery/klienty a všechny ostatní z oboru autobusové dopravy, pořádáme každoročně akci „Den otevřených dveří“. Skvělá
příležitost, jak navázat a prohloubit obchodní kontakty. V rámci akce je možnost prohlídky vystavených autobusů a souvisejících
služeb. Vybrané autobusy si mohou účastníci akce vyzkoušet v rámci testovací jízdy. Pro zájemce máme vždy připraveny letáky s
nabídkou našich autobusů na prodej. Celý den se nese v neformální atmosféře, kterou příjemně doplňuje bohatý raut a dobré pití.
Akce se koná začátkem roku, většinou v měsíci únoru.

V autoškole Vega Tour můžete získat řidičské oprávnění
pro skupiny C, C+E, D a D+E pod vedením zkušených
lektorů, kteří se maximálně přizpůsobí vašim individuálním
požadavkům. Specializujeme se na výuku profesionálních
řidičů, kterým kromě rozšíření řidičského oprávnění ze
sk. C (tak i ze sk. B) nabízíme profesní školení řidičů. Výcvik
pro řidičské oprávnění sk. D u nás probíhá na autobusu
Mercedes-Benz Tourismo, který se řadí mezi nejmodernější
autobusy, určených k výcviku v České republice. Řidiči jsou
proškolováni také na: kritické jízdní situace, jako je silná
přetáčivost či nedotáčivost vozidla, kritické pohyby při řízení,
panické a nouzové brzdění.
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Vlastní autoservis při takto početné ﬂotile, musí být
samozřejmostí. Náš tým šikovných mechaniků, má na
starost správu celého vozového parku Vega Tour, ale poradí
i Vám, zákazníkům.
VT Service je vybaven nejmodernější diagnostickou
technikou, montážními a vyvažovacími stroji pro všechny
druhy pneu, servisními kanály a zvedáky. Naši mechanici jsou
pravidelně proškolováni a mají oprávnění provádět garanční
opravy na Vega Tour autobusech zn. Mercedes-Benz a Setra.
Specializujeme se na servis ﬁremních vozidel všech
druhů – servisujeme dodávky, nástavby, nákladní vozy,
autobusy i osobní automobily. Pro nouzové opravy v terénu
disponujeme vlastním servisním vozidlem, které je vybaveno
veškerým potřebným nářadím/vybavením nezbytným pro
uvedení vašeho vozu zpět do pohybu.

Na výuku a vzdělávání řidičů klade naše společnost velký důraz.
Díky tomu se můžeme pyšnit jedněmi z nejlepších řidičů nejen
v Čechách, ale i v Evropě. Pravidelně investujeme do jejich tréninku
a jazykových kurzů, vzděláváme řidiče v technických oblastech
autobusů – ve využití a dodržování bezpečnostních přestávek
a povinného odpočinku, i jak správně jednat s klienty. Všichni naši
řidiči mluví anglicky a někteří z nich i dalším světovým jazykem.
Bezpečnost našich cestujících je pro nás na prvním místě, proto
dbáme na pečlivé dodržování mezinárodních předpisů o povolené
délce řízení a odpočinku řidičů.
Naši řidiči pravidelně procházejí kurzy bezpečné jízdy na speciálním
polygonu. Školení bývá rozděleno na teoretickou a praktickou část.
Všichni účastníci si nejprve v teorii opakují zásady bezpečné jízdy
a získávají užitečné rady a tipy. Poté mají možnost si vyzkoušet,
například, jak autobus reaguje na různých površích vozovky,
v krizových situacích nebo jak se mají řidiči rychle vyhnout nečekané
překážce. Dlouhodobě je toto školení mezi řidiči velmi oblíbené.
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Vizí společnosti Vega Tour je zajistit kvalitní
autobusovou dopravu pro každého, proto myslíme
i na potřeby fyzicky handicapovaných cestujících.
Součástí našeho vozového parku jsou vozy
vybavené plošinou k naložení invalidních vozíků
a speciálními pásy pro jejich upevnění.
kapacita 5 osob na invalidním vozíku
nebo 21 cestujících na sedadlech
luxusní, částečně kožená sedadla

Jsme hrdí, že jsme mohli podpořit několik
charitativních a společenských projektů a přiložit
tak naši pomocnou ruku. Za zmínku určitě stojí:
Centrum Paraple, Nadace Život dětem nebo
občanské sdružení Nízkoprahový klub Autobus.
Mezi klienty Vega Tour již dlouhodobě patří známá
kapela The Tap Tap, pro kterou zajišťujeme dopravu
speciálně upraveným zájezdovým autobusem
Mercedes-Benz Tourismo a minibusem MercedesBenz Sprinter. Za celé období spolupráce, tak
Vega Tour podpořil kapelu The Tap Tap v hodnotě
bezmála více jak 1 000 000 Kč.
www.thetaptap.cz

16

kapacita 10 osob na invalidním vozíku
nebo 59 cestujících na sedadlech
sedadla umístěna na kolejnicích pro
snadnou změnu dispozice
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PRAGUE

BUS TOURS
Incomingová agentura Prague Bus Tours byla založena roku 2016. Zajišťuje pro jednotlivce i skupiny
okružní jízdy Prahou, a zároveň i výlety na zajímavá turistická místa mimo Prahu. Máme zkušené průvodce,
kteří mají pro turisty připravený bohatý výklad o dané lokalitě. Výlety nabízíme až v 7 světových jazycích.
Pro naše klienty máme zajištěný svoz z hotelu na odjezdové místo, a zároveň i odvoz zpět do hotelu
po skončení programu. V autobusech je možné se zdarma připojit na Wi-Fi či si dobít mobilní přístroje
přes USB. Mezi nabídku Prague Bus Tours patří i služba Hop On – Hop Off po Praze s audiosystémem
ve 14 světových jazycích, a to hned v několika různých variantách, jako např. s vyhlídkovou plavbou po
Vltavě nebo prohlídkou exteriéru Pražského hradu.
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Pohodlnou a bezpečnou jízdu Vám zajistí polohovatelná sedadla s dostatečným rozestupem, individuální osvětlení, klimatizace i toaleta v každém autobuse.
Samozřejmostí jsou bezpečnostní a asistenční systémy kontrolující jízdu. Vybrané autobusy disponují Wi-Fi připojením k internetu, a to i za hranicemi
ČR, dále jsou autobusy vybaveny USB a el. zásuvkami. Vega Tour operační středisko používá nejnovější dispečinkový a plánovací software společně se
systémem online sledování polohy vozů a jízdního stylu řidiče. Vega Tour hraje aktivní roli v ochraně životního prostředí. Náš vozový park je od lídrů
v oblasti inovací a špičkových technologií, které nám pomáhají být ekologicky efektivní a minimalizovat uhlíkovou stopu. To nám umožňuje úspěšně udržovat
spotřebu paliva co nejnižší. Všechny vozy splňují normu EURO 6.
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bezpečnostní systémy: aktivní retardér (ART), aktivní brzdový asistent

zabezpečený zavazadlový prostor

(ABS/ABA 2/ABA 3), asistent jízdy v pruzích (SPA), zvýšená ochrana při

u vybraných vozů Wi-Fi připojení k internetu

čelním nárazu (FCG), elektronický stabilizační systém (ESP)

lednice, kávovar, DVD

bezpečnostní pásy na všech sedadlech

USB, el. zásuvky

Všechny naše autobusy mají sjednané pojištění odpovědnosti z provozu do výše minimálně 100 milionů Kč (100 mil CHF v případě Vega Tour Schweiz
GmbH) pro případ způsobení škody na majetku či ublížení na zdraví. Společnost Vega Tour má dále uzavřené pojištění odpovědnosti do výše 100 mil. Kč
(5 mil CHF v případě Vega Tour Schweiz GmbH).

Koncesní listina –
provozování autobusové
dopravy

Pojištění odpovědnosti
ﬁrmy

Povinné ručení a havarijní
pojištění

Pojištění pro případ úpadku
cestovní kanceláře

Akreditace k provozování
školícího střediska

AČCKA – Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
HK ČR – Hospodářská komora hlavního města Prahy
HST - Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika
Vega Tour podporuje celosvětovou kampaň Smart Move. Tato kampaň má za účel upřednostňování autobusové dopravy před osobními vozy, a to díky její
bezpečnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a cenové výhodnosti.

CD/DVD/MP3 přehrávač, LCD obrazovky, klimatizace, lednice, kabina s lůžkem, Wi-Fi připojení
k internetu, WC, individuální osvětlení pro čtení, střešní okno, sklopná sedadla, opěrky na ruce
mezi sedadly, kávovar, kuchyňka s mikrovlnou troubou, dvojitá skla, centrální zamykání, nezávislé
topení, aktivní retardér (ART), aktivní brzdový asistent (ABS/ABA 2/ABA 3), asistent jízdy
v pruzích (SPA), zvýšená ochrana při čelním nárazu (FCG), elektronický stabilizační systém (ESP),
zdvihací plošina pro invalidní vozík, 1 - 3 x mikrofony, pásy na všech sedadlech, speciální pásy pro
upevnění vozíků. *
* vybavení se liší dle konkrétního typu autobusu

Limuzíny:
Minibusy:
Autobusy:

NAŠE LIMUZÍNY

3+1

6+2

19+2

21+2

ŠKODA

MERCEDES-BENZ

NAŠE MINIBUSY
MERCEDES-BENZ

NAŠE AUTOBUSY
SETRA

VOLVO

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ

49+2

51+2

MAN

NAŠE AUTOBUSY
VOLVO

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ

59+2

59+3

SETRA

NAŠE AUTOBUSY
MERCEDES-BENZ

32+2

39+3

NAŠE AUTOBUSY
SETRA

81+2

NAŠE AUTOBUSY
PRO FYZICKY HANDICAPOVANÉ

19+2

59+2

PŘÍVĚSY

CYKLOVLEKY

Založení fyzické osoby Miloš Capoušek – Vega Tour

Spuštění zimních autobusových linek do Francie a Itálie
Členství v AČCKA
Otevření divize na prodej autobusů – VT Bazaar

Vznik společnosti Vega Tour, s.r.o.

Založení základny ve Francii

Účinkování autobusů Vega Tour ve filmech – „Casino Royale“
a “Účastníci zájezdu”

Získání koncese pro provozování cestovní kanceláře

Spuštění letních autobusových linek do Chorvatska a Itálie

Obdržení ocenění Business Superbrands podruhé v řadě
Slavíme 25 let od založení!
Začátek členství v Hospodářské komoře hlavního města Prahy

Začátek působení na trhu ve Velké Británii

Spuštění incomingové agentury Prague Bus Tours

Spuštění online sledování vozidel pomocí GPS
Zahájení provozu švýcarské pobočky Vega Tour Schweiz GmbH
Oficiální dopravce státních institucí během předsednictví ČR
v Radě EU
Vstup na skandinávský trh

Spuštění služby Hop On – Hop Oﬀ naší incomingovou agenturu
Prague Bus Tours

Slavíme 20 let od založení!
Spuštění exkluzivní služby VT Individual
Instalace Wi-Fi připojení k internetu do prvních autobusů
Zahájení jednodenních výletů na adventní trhy

Obchodní areál Vídeňská
Vídeňská 619/142
148 00 Praha 4

Po – Pá: 08:00 – 20:00
IČ: 62917072
DIČ: CZ62917072
Datová schránka ID: h3vpa3

Telefon: +420 242 447 207
Mobil: +420 737 202 444 (non-stop)
+420 604 221 166 (non-stop)
E-mail: info@vegatour.com

Česká republika
Telefon: +420 242 447 200
E-mail: info@vegatour.com

Telefon: +420 739 604 915
E-mail: miroslav.prusa@vegatour.com

Telefon: +420 242 447 244
Mobil: +420 725 939 922
E-mail: info@vtservice.cz

Telefon: +420 242 447 242
Mobil: +420 737 202 462 (non-stop)
E-mail: info@ckvegatour.cz

Telefon: +420 242 447 250
E-mail: ams@vegatour.com

Mobil: +420 725 255 525
E-mail: info@praguebus.tours

Telefon: +420 242 447 250
E-mail: ams@vegatour.com

