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PROVOZOVNA: Cestovní kancelář  AGL travel 
Jungmannova 6, 110 00, Praha 1, Česká republika 
Tel.: +420 222 231 210, Mobil: +420 602 330 913 

rezervace@agltravel.cz, www.AGLtravel.cz 

 

SÍDLO: AGROLEX, s.r.o. 
IČ 27099407, DIČ CZ27099407 
Ploskovická 959/19, 184 00, Praha 8 
Tel./fax: +420 286 840 762 (761) 

INFORMACE 
o společnosti AGROLEX, s.r.o. – cestovní kancelář AGL travel 

Cestovní kancelář AGL travel byla založena v roce 2003, jejím vlastníkem je česká společnost AGROLEX, s r.o. Tato 

společnost působí v oblasti cestovního ruchu – Incoming  2003-2019, Outgoing 2008-2019 a MICE 2011-2019. 

Všichni pracovníci CK AGL travel vnesli do společnosti své kontakty ze zahraničního obchodu a znalost regionů, do 

nichž je aktivita CK zaměřena. V týmu jsou také specialisté v oboru agronomie, architektury, strojírenství a další. 

Cestovní kancelář AGL travel (jako AGROLEX, s.r.o.) je pojištěna proti úpadku u UNION pojišťovny a má řádně 

splacen příspěvek do Garančního fondu pro cestovní kanceláře.  

Naše nabídka: 

• Unikátní poznávací zájezdy do zemí východní Evropy (Rusko, Pobaltí, Arménie, Gruzie), střední a východní 
Asie (Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán) a dalších zemí 

• Letecké pobytové i poznávací zájezdy – Korfu, Albánie, Kréta, Malta, Madeira, Kypr, SAE 
• Lyžařské zájezdy – Rakousko, Itálie 
• Celoroční zájezdy vlastní dopravou – Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Itálie 
• Eurovíkendy 
• Zájezdy pro seniory (nad 55 let) 
• Příjezdová (incoming) i výjezdová turistika (outgoing) 
• Služby pro tuzemské i zahraniční turisty 
• MICE 
• Individuální i skupinová turistika, korporátní zájezdy 
• Firemní akce, obchodní cesty a semináře 
• Odborné tématické zájezdy 
• Zájezdy dle individuálních požadavků 
• Exklusivní dovolená a VIP-zájezdy 
• Cestovní pojištění 
• Zajištění víz 
• Zajištění transferů 
• Prodej letenek a autobusových jízdenek 
• Prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce 

 

Naše CK je členem Asociace cestovních kanceláří České rebupliky 

PŘEJEME SI, aby Vám všem s námi bylo dobře a zažili jste s námi 

takové dovolené či pracovní cesty, na které budete s radostí vzpomínat. 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společné akce! 

Kolektiv pracovníků  AGL travel 

Kontakt: 
CK AGL travel 

Jungmannova 6, 110 00 Praha 1 
Tel. +420 222 231 210, Hotline +420 602 330 913 

Bezplatná linka: 800 222 210 
rezervace@agltravel.cz / mice@agltravel.cz 

www.AGLtravel.cz / www.AGLtravel.com 
www.facebook.com/agltravel 

 


