
Od tego roku będzie można polecieć 100 km nad powierzchnię Ziemi, zobaczyć czerń kosmosu, krzywiznę naszego globu i odczuć nieważkość. Być może za jakiś czas

można będzie zejść komercyjnie na dno Rowu Mariańskiego w batyskafie. Zaoferujemy Ci te możliwości! I wiele innych! 

Świat stoi otworem





Każda podróż zaczyna się w umyśle. Siedząc w pracy lub w domu w deszczowy wieczór zaczynamy marzyć o wycieczce do ciepłego klimatu, beztroskim wypoczynku, zwie-

dzaniu fascynujących miejsc. Jest ich tyle, że trudno wybrać… Zorganizowanie wyjazdu wiąże się z koniecznością przejrzenia ofert, wizyty w biurze podróży, z wybraniem 

odpowiedniego hotelu. To tyle pracy! A potem: czy samolot odleci o czasie? czy będzie pogoda? czy dobrze wybrałem hotel i kierunek? czy jest tam bezpiecznie?... Podobnie 

jak przy zakupie samochodu czy telewizora, dobrze zapytać znajomych, poradzić się, czy są zadowoleni z wyboru. My już to wszystko zrobiliśmy. Byliśmy 

w ponad stu krajach i na kilkuset wakacyjnych destynacjach. Chcemy, aby planowanie Twoich podróży było łatwe i przyjemne, a Twój pobyt za granicą nie skończył się roz-

czarowaniem. Pozwól nam zająć się organizacją Twoich wakacji, a na pewno będą udane!

Świat stoi 
otworem
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Od samego początku zaopiekuje się Tobą osobisty doradca. Możesz mu przekazać wszystkie swoje oczekiwania odnośnie terminu wyjazdu, programu, czasu pobytu i stan-

dardu. Doradca przygotuje dla Ciebie kilka ofert, dbając nie tylko o jakość, ale także o najlepszą cenę. Zasugeruje modyfikacje, które pozwolą Ci uniknąć dodatkowych kosztów 

lub  rozczarowania na miejscu. Zwróci uwagę na produkty fakultatywne, z których warto skorzystać i odradzi te, które nie są dla Ciebie odpowiednie. Twój doradca będzie do 

Twojej dyspozycji nie tylko przy rezerwacji imprezy, ale również pomoże Ci przy ewentualnych zmianach, których możesz zechcieć dokonać. Możesz do niego zadzwonić z za-

granicy, a także spotkać się i przekazać uwagi. Doradca spotka się z Tobą w naszym biurze lub przyjedzie we wskazane przez Ciebie miejsce.  Możesz być pewien – przygotuje 

on Twoje wakacje jak swoje własne!

Osobisty 
doradca
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Czy wiesz, że każde, starannie zaplanowane wakacje mogą zostać łatwo zepsute przez męczącą podróż samolotem, opóźnienia lub anulacje? Aby Cię przed tym chronić, 

osobiście zadbamy o wybór najdogodniejszego środka transportu, przelotu czarterowego lub rejsowego i wybór klasy, tak, aby podróż była krótka, komfortowa i bezpie-

czna. Na lotach rejsowych zadbamy o wczesną rezerwację najlepszych foteli w kabinie samolotu. Na wycieczkach objazdowych nie pozwolimy Ci na utratę kilkunastu 

godzin na przejazd po wyboistych drogach, jeśli za niewiele większy koszt możesz wygodnie dotrzeć na miejsce samolotem. Zadbamy, aby przed nocnym wylotem Twój 

pokój w hotelu był dostępny do samego wyjazdu na lotnisko. A gdy zechcesz lecieć z dziećmi lub w odległe miejsca, przeszukamy najlepsze oferty wyższych klas ekonomi-

cznych (Premium Voyageur w Air France oraz Economy Comfort w KLM) oraz klas biznes, co pozwoli Ci podróżować z klasą, ale oszczędnie!

Komfort
podroży
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Podróż z dziećmi to prawdziwe wyzwanie… Czy wziąć dwa 

pokoje czy jeden? Czy woda w basenie będzie podgrze-

wana? Czy na miejscu jest wystarczająco dużo atrakcji?... My 

wiemy, jakie hotele doradzić rodzinom. Sprawdziliśmy to 

empirycznie. Na własnych dzieciach. W wielu hotelach 

możemy zaoferować pokoje rodzinne i  apartamenty, 

znamy najciekawsze Aquaparki i powiemy Ci, czy warto 

wybraćwybrać się na zorganizowaną wycieczkę, czy może wynająć 

samochód.  Na Seszelach, Malediwach, Mauritiusie, w Taj-

landii lub Karaibach w najlepszych hotelach z naszej oferty 

możesz mieć do dyspozycji kilkupokojową willę w prywat-

nym basem. A, jeśli przekracza to Twój budżet, zaproponu-

jemy Tobie najlepsze hotele w Grecji, Turcji, Tunezji, Egipcie, 

czy Hiszpanii. Jeśli chcesz, podstawimy ci jeepa lub minivana 

na Twój prywatny wypad w cenie takiej, jak wycieczka auto-

karowa dla Twojej rodziny.  Jedyny kłopot – Twoje dzieci 

będą chciały tam wrócić za rok!

Rodzinne wakacje: 
więcej za mniej
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Czy chcesz poświęcić połowę wyjazdu na wsiadanie i wysiadanie z autokaru? czekanie na spóźnialskich? oglądanie niekończących się sklepów i bazarów? Czy chcesz spać w 

dużych podmiejskich hotelach specjalizujących się w obsłudze grup i mieć 5 minut za zaliczenie atrakcji? Wreszcie, czy chcesz martwić się o to, czy biuro zbierze odpowiednią 

ilość uczestników i impreza dojdzie do skutku? Podróżując we własnym towarzystwie, nawet za dwie osoby nie zapłacisz więcej niż za wycieczkę grupową. Pomyśl o Chinach, 

Indiach, Dalekim Wschodzie, Afryce, Meksyku, Ameryce Południowej…  Jedź tam na tak długo, jak możesz i realizuj program tak, jak chcesz. Możesz mieć pewność, że Twój pry-

watny kierowca nie odjedzie z hotelu bez Ciebie!watny kierowca nie odjedzie z hotelu bez Ciebie!

Programy 
VIP 
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Czy wiesz, że w najlepszych hotelach na kolacje chodzi się w szortach i na bosaka? Na plaży czeka na Ciebie Twój parasol oraz leżaki i nikt nie rzuci na nie swojego ręcznika 

o siódmej rano. Ba, nawet kawałek plaży jest Twój, tak samo jak ogród przy willi i prywatny basen! Niestety, nie znajdziesz w pokoju telewizora. Tam najlepszą rozrywką jest 

nurkowanie, SPA, owoce morza, drinki o zachodzie słońca na plaży lub prywatna kolacja na bezludnej wyspie. Obsługa jest zawsze do Twojej dyspozycji, a gdy zamówisz 

śniadanie do pokoju, przyniosą Ci je od strony plaży, na taras, aby nie zakłócać Twojego spokoju. Myślisz, że to kosztuje fortunę? Pozwól nam się zaskoczyć, a zobaczysz, 

żeże nie zapłacisz więcej niż za czterogwiazdkowy hotel na Majorce. Zapraszamy na Tsarabanjinę, do Banyan Tree, Lemurii, Kurubmy, Six Senses i innych miejsc w Azji i na 

Oceanie Indyjskim. Interesujące? Pozwól nam opowiedzieć Ci więcej!

W najlepszych 
hotelach chodzisz boso
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Masz 40 lat? A może 30, 20 lub 60? Każdy wiek jest dobry, żeby przeżyć męską wyprawę. Pomyśl o przemierzaniu terenową Toyotą bezkresnej Patagonii, pustyń Atakamy, czy 

piaszczystej  Namibii, bezdroży Australii czy winnic Afryki Południowej albo parków narodowych Kanady. A bliżej np. o pogórzu Kaukazu w Gruzji, czy starożytnych zabytkach 

Maroka o górach Atlas lub lodowcach Islandii... Ale czy to jest bezpieczne? Tak! Zapewnimy Ci sprawdzony samochód, zarezerwujemy hotele na trasie, zadbamy o mapy 

ii plany podróży, a jeśli chcesz, dodamy nawet przewodnika na tylne siedzenie Twojej terenówki. Co więcej, za taką imprezę zapłacisz często mniej niż za wycieczkę grupową! 

Aha, jeszcze jedno: na męską wyprawę czasem najlepiej zabrać żony. Będą zachwycone!

Męska przygoda - 
bezpiecznie i tanio
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Czy nie masz wrażenia, że oferty turystyczne są czasem jak Fordy z początku wieku: dostępne w każdym kolorze, pod warunkiem że jest to czarny? Uważamy, że masz 

prawo do wyboru dowolnej daty przelotu, terminu pobytu, do spędzenia czasu w dwóch lub trzech miejscach, łączenia wyjazdów, a przede wszystkim – do dostosowania 

programu do swoich potrzeb. Dlaczego po safari w Kenii nie odpocząć kilka dni na Seszelach, albo połączyć pobytu na Malediwach ze zwiedzaniem Sri Lanki? Przecież do-

datkowy przelot to często ledwie kilkaset złotych! Możesz też  zwiedzić Ateny przy okazji wakacji na Krecie, lub zwiedzić Singapur w przerwie lotu na Borneo. Wiedz, że 

często takie opcje zawarte są w cenie biletu. Twoja podróż powinna być Twoją przygodą, a nie wersją najwygodniejszą dla… biura turystycznego!często takie opcje zawarte są w cenie biletu. Twoja podróż powinna być Twoją przygodą, a nie wersją najwygodniejszą dla… biura turystycznego!

Żadnych
kompromisów
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Wyobraź sobie limuzynę odbierającą Cię z lotniska i wiozącą 

do luksusowego hotelu Armaniego znajdującego się w 

najwyższym budynku świata. Znajdziesz tam najlepsze 

sklepy i kluby nocne, a widok na 100 metrową fontannę z 

okna Twojego apartamentu będzie zapierał dech w piersi-

ach. Wyobraź sobie zachód słońca i nocleg na pustyni w luk-

susowym namiocie – pokoju o powierzchni 100 metrów, z 

basenem, klimatyzacją i lokajem u Twoich drzwi. Wyobraź 

sobie żółte Porsche lub czerwone Ferrari czekające na 

Ciebie przy Twoim hotelu. Wyobraź sobie… Czy stać cię na 

to? Jeśli możesz pozwolić sobie na wakacje w 

pięciogwiazdkowym hotelu w Hiszpanii lub we Włoszech, 

stać Cię. Warto się skusić!

Posmakuj 
życia milionera
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Niewiele jest już miejsc na świecie, gdzie nie dotarł walec cywilizacji. Masajowie chodzą w T-shirtach, etiopskie plemiona pozują do zdjęć tylko za dolara, Indianie w Amazonii 

przebierają się tylko dla turystów w swoje tradycyjne stroje, a Indianie z wysp Uros w Peru mają w swoich trzcinowych chatach DVD... Pozwól nam pokazać Ci ostatnie dzie-

wicze tereny – tam, gdzie żyją plemiona środkowej i zachodniej Afryki: Mbororo, Koma, Pigmeje, czy egzotyczne Himba w Namibii. Nie będzie tam łatwo dotrzeć! Zapewnimy 

Ci jednak przewodnika, kierowcę, terenowy samochód, noclegi w namiotach lub prostych hostelach i wyżywienie. Zapewniamy jednak, że noc wśród rytmu pigmejskich 

bębnów, w samym środku dżungli, zostanie w Twojej pamięci na zawsze!bębnów, w samym środku dżungli, zostanie w Twojej pamięci na zawsze!

Prawdziwa 
egzotyka
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Samotnego lwa w kraterze Ngorongoro otacza często dwadzieścia samochodów, w Parku Krugera są asfaltowe drogi i wiele autokarów, w Masai Mara więcej jest turystów 

niż zwierząt. Pozwól nam pokazać sobie ostatnie ostoje natury: przyrodę Madagaskaru, Goryle w parku Shanga, stada słoni w Tarangire, hipopotamy w kanale Kazinga, 

równiny Serengeti, dżungle Borneo, a nawet białe niedźwiedzie na Svalbardzie. Co więcej, dotrzesz tam w komfortowy sposób, zamieszkasz w kameralnym hotelu, a na 

fotograficzne polowanie udasz się w małej grupie z przewodnikiem i nic nie zakłóci Twojej radości odkrywania świata!

Przyroda 
bez granic

strona  15



Czy wiesz, że możesz oglądać Mt. Everest, Ama Dablam lub 

Lothse z okna całkiem przyzwoitego, najwyżej położonego 

na świecie (4000 m n.p.m. ) hotelu? Czy wiesz, że możesz 

wejść na Kilimandżaro, Kota Kinabalu na Borneo, lub odbyć 

trekking w rejonie Annapurny? I nie musisz być alpinistą, ani 

nie musisz dźwigać całego ekwipunku na plecach. Nie, nie 

dowieziemy Cię tam samochodem, ale jeśli potrafisz wejść 

nana Snieżkę lub Trzy Korony, dasz radę. Nasi przewodnicy 

pokażą Ci drogę, kucharz ugotuje trzy dwudaniowe posiłki 

dziennie, tragarze wniosą namioty, śpiwory, materace, po-

duszki, ba! nawet termofory… Nie dołączymy Cię do grupy, 

wszystko będzie dostosowane do Ciebie i Twoich przyjaciół. 

A jeśli chcesz szybko wrócić do cywilizacji lub zobaczyć z 

góry bazę pod Everestem, podstawimy Ci helikopter!

Trekking w komfor-
towych warunkach
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Jedyną granicą naszych możliwości jest wyobraźnia. Gdzie 

jeszcze można dotrzeć? Np. na biegun Południowy! Można 

polecieć tam samolotem i spędzić kilka dni w bazie na 

lodowcu, a potem odbyć 12 godzinny lot do stacji Scotta 

Amundsena na biegunie. Dociera tam tylko 40 turystów 

rocznie.rocznie. Przy mniejszym budżecie można odbyć rejs antark-

tyczny i po prostu postawić stopę na siódmym kontynencie. 

Można tez popłynąć lodołamaczem na biegun północny lub 

spędzić kilka dni w bazie na tymże biegunie.  To koszt 

kilkudziesięciu tysięcy dolarów, jednak raz się żyje... 

Sprawdziliśmy!

Od tego roku będzie można polecieć 100 km nad 

powierzchnię Ziemi i zobaczyć czerń kosmosu, krzywiznę 

naszego globu i odczuć nieważkość. Być może za jakiś czas 

można będzie zejść komercyjnie na dno Rowu Mariańskiego 

w batyskafie. Zaoferujemy Ci te możliwości... Jednak tylko 

wtedy, gdy sami przetestujemy je na własnej skórze!

Uwolnij 
wyobraźnię

strona 19




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

