@Leisure Group
Grupa @Leisure to jeden z najważniejszych graczy na rynku europejskim oraz lider
w krajach Beneluksu w dziedzinie najmu domów letniskowych. Poprzez swoje spółki
@Leisure wynajmuje ponad 20.000 domów wakacyjnych w 19 krajach europejskich.
Zaczynaliśmy, jako bezpośredni sprzedawca zajmujący się wynajmowaniem domów
wypoczynkowych przez Internet i telefon. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim
do urlopowiczów w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Hiszpanii
i we Włoszech. W 2009 roku 700.000 turystów 50 różnych narodowości zarezerwowało
domki letniskowe w jednej z naszych firm. W tym samym roku osiągnęliśmy obrót
w wysokości około 105 milionów euro.
Belvilla została założona w 1987 roku i jest aktywna głównie w Holandii, Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i we Włoszech. W Holandii Belvilla jest liderem
na rynku internetowego wynajmu domków letniskowych. Firma zapewnia zakwaterowania
podczas zimowych i letnich wakacji w siedemnastu krajach europejskich. Na rynku polskim
jesteśmy obecni od połowy 2008 roku poprzez naszą stronę internetową Belvilla.pl.

Pozostałe marki konsumenckie Grupy @Leisure to:
EuroRelais.nl, od 1980 roku zajmująca się najmem hoteli, domów letniskowych, oferuje wakacje
w wyjątkowych, wysokiej jakości domkach w Europie. Euro Relais jest aktywna w Holandii i Belgii.
Jules Villas (dawniej Housing International) już od ponad 10 lat oferuje najładniejsze luksusowe
domy typu finca, wille i apartamenty w najpiękniejszych zakątkach Ibizy. Oferta jest skierowana
do niderlandzko-języcznych wczasowiczów. (Julesvilla.com)
Ardennes Relais jest numerem jeden w wynajmie domków letniskowych w belgijskich Ardenach.
Z około 1000 domków letniskowych w Ardenach, szerokim wachlarzu usług i przyjaznej
użytkownikom stronie internetowej, Ardennes Relais jest największym specjalistą domków
letniskowych w regionie. (Ardennesrelais.nl)
Casa4all oferuje dla holendersko-, francusko-, niemiecko-, angielsko-, włosko-, hiszpańskoi polskojęzycznych turystów szeroki wybór zakwaterowania - domki kempingowe, bungalow, parki
wakacyjne i wiele więcej. Te opcje zakwaterowania oferowane są w całej Europie. (Casa4all.pl)
Casamundo - portal domków letniskowych Casamundo został utworzony w 2003 roku w Niemczech,
gdzie szybko zdobył pozycję lidera na turystycznym rynku online. Casamundo oferuje ponad
dwieście tysięcy domków letniskowych w imieniu partnerów i prywatnych właścicieli we właściwie
każdym kraju europejskim, a także w USA. (Casamundo.pl)
Pure Holiday Homes to portal internetowy z ofertą unikalnych noclegów wakacyjnych zarówno
w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Strona internetowa pozwala na łatwe, efektywne
i szybkie wyszukanie i zarezerwowanie idealnego domu wakacyjnego. Turyści dokonują swoich
rezerwacji bezpośrednio u właścicieli domów. (Pureholidayhomes.com)
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