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JUST SMILE and Travel este parte a grupului JUST SMILE din care mai fac parte                                        
JUST SMILE Dental Clinics si JUST SMILE Dental Network 

 

 

 
 

 Pasiunea noastra de a calatori in destinatii de pe tot mapamondul ne-a inspirat si determinat sa 
proiectam experiente de calatorie exceptionale si sa cream JUST SMILE and Travel. 
 

 La JUST SMILE and Travel credem ca experientele de calatorie cu adevarat minunate dureaza o 
viata si de aceea consultantii nostri, profesionisti cu peste 10 ani de activitate in domeniu, fac tot ceea ce 
este necesar atingerii acestui deziderat. 
 

 JUST SMILE and Travel va deveni partenerul dvs. de încredere, oferindu-vă cele mai bune servicii 
de turism, croite special pe nevoile dumneavoastra. 
 
 Serviciile JUST SMILE and Travel sunt concepute pentru ca turistii/clientii nostri sa se bucure de o 
gama diversa de locatii fascinante, de modalitati de calatorie diverse, de asigurari speciale, etc. Prin 
experiența noastră vastă in creerea de produse si servicii turistice si datorita increderii cu care am fost 
investiti de catre clienti de-alungul timpului am reușit să semnam contracte unice și directe cu lideri angro 
de produce si servicii turistice la nivel mondial, local, furnizori în majoritatea destinațiilor. 
 
 Echipa JUST SMILE and Travel este disponibila 24/7 si va poate oferi cea mai larga gama de 
produse si servicii de calatorie, de la sarbatorile traditionale din Romania, la calatorii personalizate in 
intreaga lume, de la zboruri pentru a ii vizita pe cei dragi sau pentru deplasari business, la vacante, 
hoteluri, team bulding-uri, evenimente business sau private, croaziere, inchirieri auto, excursii, asigurari 
de calatorie, vize si multe altele.  
 

Motto-ul nostru este ZAMBESTE si CALATORESTE, de restul ne ocupam noi! 
 

 

 
Echipa, 

JUST SMILE and Travel 

 
 
 

 
 
 
  
 


