
Program Vacation
Dovolenkový produkt tradičného družstva

PREZENTÁCIA





Cez Program Vacation získavate vlastnícky podiel 
v niekoľko miliónovom majetku TD  

v týchto nehnuteľnostiach:

Exkluzívne apartmány

KUKUČKA
Nachádzajúce sa na najvychytejnejšej adrese vo Vysokých Tatrách — Tatranská Lomnica 

 
Dovolenkové apartmány v španielskom meste

MARINA d’Or
známa ako jedna z najnavštevovanejších turistických destinácií na pyrenejskom polostrove 

 
Tradičný slovenský penzión

GROSEK
nachádzajúci sa v krásnej oblasti zamagurskej vrchoviny  

v malebnej rekreačnej dedinke Vyšné Ružbachy



Exkluzívne 
apartmány

KUKUČKA



Jedinečná horská architektúra, 
ústretový servis.



Najvychytenejšia adresa
vo Vysokých Tatrách —
— Tatranská Lomnica



Dovolenkové apartmány 
na španielskom pobreží

MARINA d’Or



Jedno z najväčších  
a najnavštevovanejších turistických  

destinácií na Pyrenejskom polostrove.



Apartmány, priamo na plážach  
s výhľadmi na more.



Pohoda vo Vyšných 
Ružbachoch

GROSEK



MAJETKOVÝ PODIEL
PROGRAM VACATION

Svoju dovolenku v apartmánoch môžete kedykoľvek vymeniť  
s dovolenkou z ktorejkoľvek destinácie sveta z ponuky

spoločnosti Dial An Exchange (DAE).

Majetkový podiel  
je dediteľný  
a tým pádom  

navždy hodnotný

Dovolenkujete  
vo vlastných  

nehnuteľnostiach,  
v príjemnej atmosfére  

s ďalšími členmi  
našej družstevnej  

rodiny

Je chytré riešenie ako exkluzívne dovolenkovať — jeden podiel je dovolenka,  
ubytovanie v apartmáne zadarmo na jeden týždeň v roku, každoročne a navždy.



Zatiaľ
som nebol všade,

ale mám to v pláne!

Družstevník cestovateľ



DRUŽSTVO JE PARTNEROM
www.dialanexchange.com

Vlastník podielu môže takto precestovať celý svet
podľa svojej vôle, nie podľa ceny!

Vlastník podielu vloží svoju dovolenku  
(Kukučka, Marina d‘Or, Grosek)

medzi dovolenkové ponuky  
V DIAL AN EXCHANGE

Kukučka, 
Marina d‘Or, 

Grosek DA
E 1 TÝŽDEŇ

ROČNE
ZADARMO

VIAC AKO 2 400
DESTINÁCIÍ SVETA
(Kuba, Karibik, Čína, 

Thajsko, Indonézia ...) DOŽIVOTNE

a dovolenkujete zadarmo  
vo viac ako 2 400 destináciach sveta.

(Kuba, Karibik, Čína, Thajsko, Indonézia ...)



Ako vlastník podielu využívate 2 400 destinácií sveta v sieti DAE

Kukučka, 
Marina d‘Or, 

Grosek

www.dialanexchange.com
WORLDWIDE HOLIDAY EXCHANGE

VIAC AKO 2 400
DESTINÁCIÍ SVETA

(Kuba, Karibik, Čína, 
Thajsko, Indonézia ...)



Karibik

Ako vlastník podielu využívate 2 400 destinácií sveta v sieti DAE

Váš majetok v podieloch  
PROGRAM VACATION

DAE
2400 destinácií sveta

Florida

Grosek

Marina d‘Or

Alpy

Kukučka



Program Vacation

Nehovor mi, ako veľmi si vzdelaný,
povedz mi, kde všade si bol!

Príbeh 
tradičného

družstva
www.td-coop.eu


