Dobos Miklós
idegenvezető (angol-német-orosz)
Budapesten születtem. Középiskolai- és egyetemi tanulmányaimat is itt
végeztem.
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rendelkezem. Az idegenforgalomban 1989 óta dolgozom. A beutazás és
kiutazás területén is több éves tapasztalattal rendelkezem. 1992-ig az IBUSZ
volt a munkahelyem, 1992 óta egyéni vállalkozóként dolgozom idegenvezetői, csoportkisérési,
tolmácsolási munkakörben angol, orosz, német nyelveken.
BEUTAZÁS

területén standard, incentiv, kongresszusi csoportokat mindhárom nyelven kisérek.

Többnyelvü programokat, bilinguális városnézéseket, csillagturákat, országjárást úgy csoportok mint
egyéni vendégek számára szivesen vállalok és vezetek.
Több nagyobb "megmozduláson" (Forma-1), különböző kongresszusokon (Élettani, ASTA, ABTA),
konferenciákon (NATO-csúcs), incentiv rendezvényeken (ASTRA ZENECA) vettem részt különböző
irodák, tour operátorok megbizásából (IBUSZ, Malév Air Tours, Motivation, TUI, UNIWORLD, HTI,
DER, Welcome Touristic, Event+ Incoming, Start Tourist). Városnéző társaságok (Program Centrum,
EUráma) ill. hajós programokat szervezők (EUROGUIDE, UNIWORLD, TUI) is foglalkoztatnak.
Kedvenc területem a zene. Zenei csoportok mellett is több alkalommal dolgoztam

IKesol,

Event+Incoming, Gála Tours szervezésében (Ars Musica-München, Szentpétervári Filharmónikusok,
Wágner napok a MÜPA-ban).
KIUTAZÁS terén több éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezem, csaknem valamennyi nagyobb
(ATLASZ, Tensi, Malév Air Tours, IBUSZ, Chemol Travel) és kisebb (Tiki Tours) iroda számára kisértem
csoportokat; Európa majdnem minden országában megfordultam (beleérte a volt Szovjetuniót is),
hajóutakon (Fekete-tenger, Duna, Földközi-tenger, Bahamák, Karib-tenger, Amazonas, Északi-tenger,
Spitzbergák, Japán-Nahodka) vettem részt (több alkalommal charter hajókon mint főkisérő).
Telepitett idegenvezetőként Görögországban (Kréta, Korfu, autóbuszos görög körutak), Cipruson és
Thaiföldön éveken át dolgoztam.
Preferált kiutazási területem a Távol-Kelet, de vezettem már csoportokat Dél- Amerikába (Brazilia,
Argentina, Uruguay), Mexikóba, Afrikába (Tunézia, Egyiptom, Dél-Afrika), az USA-ba és Ausztráliába
is. Néhány évvel ezelőtt egy 23 napos "Föld körüli utat" is kisérhettem.

A Távol-Keleten az elmult időszakban a kinai desztináció vonzott a legjobban, az ATLASZ, Tensi, Malév
Air Tours szervezésében jártam ott, korábban Thaiföldön, Szingapurban, Hongkongban, Malajziában,
Indonéziában (Bali) és Indiában is több alkalommal megfordultam, incentiv csoportokkal (Sanofi, OKI,
Union, AB Aegon, Trigránit) pedig Phuket szigetén ill. Pattayán (Tensi, Malév Air Tours, Tiki Tours).
Szakmai, zenei utak is a kedvenceim közé tartoznak, mivel én magam is sokat járok komolyzenei
rendezvényekre, operafesztiválokra (Bayreuth, Savonlinna, Glyndebourne, Verona, Bécs, London) ill.
veszek részt szervezési és csoportkisérői teendők ellátásában ezekre a helyekre
Hobbim: a munkám, zene (opera), utazás, szinház, irodalom, történelem, gazdaság

