Tisková zpráva
Česko má první katalog cestování pro gay a lesbickou minoritu
Praha, 16. března 2010
Cestovní kancelář ESO travel, oceněná četnými profesními cenami TTG Awards, přichází na
domácí trh s novým produktem, zaměřeným na gay a lesbickou minoritu. Jako vůbec první
česká cestovní kancelář vydala katalog Pink Go s první ucelenou nabídkou cestování pro gaye
a lesby ve střední a východní Evropě.
V katalogové brožuře nabízí 30 destinací na 4 kontinentech, spolumajitel cestovní kanceláře
ESO travel, Tomáš Cikán ale počítá s postupným rozšiřováním webové nabídky do minimálně
50 destinací.
Program je rozdělen na pobyty u moře v evropských i exotických zemích – od Malediv a Bali
přes Ibizu, Kanárské ostrovy, řecký Mykonos až po Dominikánskou republiku a Kubu,
eurovíkendy v tradičních gay a lesbických městech jako jsou Barcelona, Stockholm, Lisabon
nebo Paříž, pobyty ve světových metropolích (Sydney, Rio de Janeiro a New York),
poznávací zájezdy, oceánské plavby, pronájem vil a cesty na pride party po celé planetě.
V nabídce Pink Go jsou zejména gay friendly hotely, ale kancelář počítá i se zařazením
kategorií „only gay“ nebo „only men“.
Podle autora projektu manažera Zdeňka Marka bude Pink Go zajišťovat také vlastní
poznávací zájezdy jen pro gay komunitu do Číny, Jížní Afriky nebo na západ USA.
Ke specialitám patří i nabídka hotelů v netypických gay destinacích, které se tomuto
produktu teprve začínají otevírat, jako jsou například ostrovy Sicílie, Madeira nebo Malta.
V prvním roce se očekává přibližně tisícovka zájemců o tento nový produkt, dlouhodobým
cílem CK je odbavovat ročně až 5.000 klientů této minority.
Tváří katalogu Pink Go se stal manažer Janis Sidovský, který uvedl, že cestování významně
ovlivnilo jeho vztah se zpěvákem Pavlem Vítkem, s nímž žije 22 let. Sidovský je členem Gay a
lesbické aliance USA a patří k nejvýznamnějším představitelům české gay minority.
ESO travel je největší specialista na exotickou dovolenou v České republice. Od roku 1994
neustále rozšiřuje svoji nabídku na dnešních 106 zemí všech kontinentů. Vydává celkem 9
katalogů. Jako první cestovní kancelář v zemi ESO travel obdržela certifikát managementu
kvality ISO. Od roku 2001 byla celkem 12 x vyhlášena jako nejlepší touroperátor pro Asii a
Ameriku. V roce 2000 niciovala první charterové lety do exotické destinace Thajska. Díky
dlouholetým zkušenostem s úspěchem roste podíl korporátní klientely a VIP zájezdů na míru.
ESO travel je členem IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association).
Za rok 2009 dosáhla obratu 694 milionů ČR a odbavila 15.580 klientů
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