G Travel Trøndelag
G Travel Trøndelag er Midt-Norges største reisebyrå, med 4 kontorer, og 45 ansatte.
Våre eiere er Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund) 80%, samt Tore Tvete
holding 20%.
Vi er franchisetaker i G Travel, som er en av Nordens største reisebyråkjeder, med 27 byrå i Norge, 6 i
Sverige og 17 globale reisebyrå.
Vi tilbyr alle typer reisebyråtjenester, Forretningsreiser, Marine-/mannskaps-reiser, Gruppereiser,
Feriereiser, Kurs og Konferanser, fotballreiser, osv.

Forretningsreiser
Vårt eget online bookingverktøy er G Travel Online. G Travel Online inneholder det kunden trenger
av informasjon og veiledning for å kunne bestille fly, hotell og leiebil selv, det er ingen begrensninger
på destinasjon og leverandør. G Travel Online er ikke bare en brukervennlig bestillingsportal.
Systemet fungerer også som en oppslagstavle for all reiserelatert informasjon
Ønsker du å kontakte en reisekonsulent har vi 15 erfarne og dyktige forretningsreisekonsulenter, med
meget høy og bred kompetanse innenfor alle typer forretningsreiser, inkludert marine, offshore og
mannskapsreiser.
Som en del av våre ISO-sertifiserte kvalitetsrutiner har vi en beredskapsplan som beskriver tiltak og
ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering. Planen er enkel og funksjonell og
brukes aktivt under ulike beredskapssituasjoner. Den sikrer drift og service i forbindelse med
uforutsatte hendelser som flystreik, naturkatastrofer, krig eller terrorhandlinger inntreffer. Alle G
Travel ansatte vet hvilke oppgaver og ansvar de har.

GetTogether - Gruppereiser, møter, konferanser
Våre 7 dyktige konsulenter på GetTogether kan hjelpe deg med absolutt alt, fra et lite møte med
noen få personer til store konferanser.
De er spesialister på firmaturer, incentives og events for næringslivet og har lang erfaring med å
skreddersy og tilrettelegge arrangementer, konferanser, events og gruppereiser både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. GetTogether kan spare deg for mye tid og penger, samtidig som de sørger for
profesjonell gjennomføring.

Getaway - Feriereiser
På våre 3 feriekontorer har vi til sammen 11 dyktige feriekonsulenter, de kan hjelpe deg med alle
dine feriedrømmer, enten du drømmer om:
Charterferie, Cruise, Hurtigruten, Storbyferie eller noe annet.
Og husk, det koster ikke noe ekstra å bestille feriereisen hos oss. Du får hjelp av profesjonelle
konsulenter til å finne akkurat din drømmeferie, sikkerhet og hjelp om noe skulle oppstå under
reisen, og du vil være dekket av pakkereiseloven.

Fotballreiser
Fotballreiser er en av våre spesialiteter, og vi er stolte av at vi i RBK’s hjemby har landets aller beste
fotballprodukt. Se www.gtravelfotball.no

Våre kontorer finner du her:
Hovedkontor, Dronningens gate 1a, 7011 Trondheim
Forretningsreiser
team1.trd@gtravel.no
GetTogether
meet.trd@gtravel.no

tlf 73489863
tlf 73807720

Getaway Trondheim, Søndre gt 14, 7011 Trondheim
Getaway.trd@gtravel.no

tlf 73807700

Orkanger, Orkdalsveien 77, 7300 Orkanger
orkanger@gtravel.no

tlf 72467250

Verdal, Amfisenteret
verdal@gtravel.no

tlf 74075470
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