
	  
      

 

 

 

 

     PRZYKŁADOWA OFERTA 
W niniejszym dokumencie przedstawiamy fragmenty przykładowych ofert, 

które otrzymują Państwo w ramach zamówionej u nas usługi. Jednakże 
każdy z planów podróży jest przygotowywany indywidualnie, zgodnie z 

oczekiwaniami klienta. 

Do wszystkich planów załączamy także potrzebne linki do 
rezerwacji hoteli i samolotów, jak również mapki 

poszczególnych miejscowości. Wspieramy także naszych 
klientów przy wszystkich, niezbędnych rezerwacjach. 

 

Przeloty 
Do każdego planu podróży wyszukujemy propozycje połączeń lotniczych zarówno do kraju docelowego, jak 
również wewnątrz wybranego kraju, w zależności od tego, czego potrzebuje klient. Dodatkowo zajmujemy 
się także subskrypcją promocji lotniczych na wybrany kierunek, wszystko po to, aby wskazać naszym 
klientom możliwie jak najniższą cenę przelotu. Poniżej prezentujemy przykładowe przeloty z Warszawy do 
Tajlandii oraz przelot wewnątrz Indonezji. 

Warszawa – Bangkok – Warszawa 

Linia lotnicza: Ukraine International Airline 

WAW – KBP – BKK, 17.02.2016 r., 10:45 – 09:55 +1 dzień 

BKK – KBP – WAW, 08.03.2016 r., 01:45 – 15:25 

Cena końcowa: 1799 PLN (1 bagaż rejestrowany 23 kg w cenie + 1 bagaż podręczny 10 kg) 

Poniżej zrzut ekranu, obrazujący wybrane opcje oraz link do rezerwacji wybranego przelotu (…) 

 

Jakarta – Bali  

Linia lotnicza: Air Asia 

CGK –DPS, 16.12.2015 r., 13:05 – 16:25 

Cena końcowa: 653 498 IDR (ok. 170 PLN 1 bagaż rejestrowany 15 kg w cenie + 1 bagaż podręczny 10 

kg, dopłata za bagaż rejestrowany do 20 kg – 100 000 IDR ≈ 26 PLN, za bagaż rejestrowany do 25 kg – 

120 000 IDR ≈ 32 PLN) 

Poniżej zrzut ekranu, obrazujący wybrane opcje oraz link do rezerwacji wybranego przelotu (…) 

 

 

 



	  

Noclegi 
Do każdego planu podróży wyszukujemy propozycje 3 noclegów we wszystkich 
odwiedzanych miastach, zgodnie ze standardem, jaki oczekuje klient oraz w ramach 
budżetu, jakim dysponuje. Poniżej propozycje noclegu na Bali oraz na wyspie Sanya 
(Chiny). 

 

 Sanya Tropical Island Hotel  

         NO.9, Waimao Road (Opposite to Binhai Kindergarten), 572000 Sanya, Chiny 

         Cena za noc za pokój dwuosobowy – 54 PLN  

         Data rezerwacji: 17 – 18.09.2015 r. 

• Jedno, podwójne łóżko 
• Możliwość rezygnacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów do dnia 14.09.2015 r. 
• Prywatna łazienka, klimatyzacja 

 
Poniżej link do rezerwacji noclegu, strona hotelu oraz mapka dojazdu (…) 

 

Pondok Kutuh Guest Houses  
Jalan Jero Gadung No. 56 Banjar Kutuh Kelod, Ubud, 80571, Indonezja 

Telefon: +623614792150 

Cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 70 zł 

 

Data rezerwacji: 15 – 16.11.2015 r. 

• Jedno, podwójne łóżko 
• Możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów do dnia 13.11.2015 r. 
• Prywatna łazienka, wiatrak - fan (pokój z klimatyzacją w cenie 90 zł ze śniadaniem) 

 
Poniżej link do rezerwacji noclegu, strona hotelu oraz mapka dojazdu (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Informacje ogólne o kraju 
W każdym przygotowywanym przez nas planie podróży znajdą Państwo ogólne 
informacje o kraju, do którego się Państwo wybierają. Umieszczamy w tym miejscu 
wzmianki o tym co warto zwiedzić, z czego można zrezygnować, czym 
charakteryzuje się dany kraj. Poniżej przykład opisujący Islandię. 

 

Islandia to kraj ognia i lodu, kraj wulkanów i lodowców. Zajmuje obszar 103 tys. 
km² i żyje na nim tylko 325 tys. ludzi, z czego 1/3 mieszka w Reykjavík. 

Większość z mieszkańców Islandii to potomkowie Wikingów i Celtów. Islandczycy są 
dumni ze swego pochodzenia i dziedzictwa kulturowego (głównie chodzi o literaturę). 
Są dobrze wykształceni i technologicznie zaawansowani. Większość Islandczyków 
włada paroma językami obcymi, m.in. angielskim i duńskim. Islandczycy cieszą się 
dobrym zdrowiem, ich średnia życia należy do najdłuższych na świecie. Są ludźmi 
wesołymi, pomocnymi i otwartymi. 

Propozycja trasy tzw. trasą krajową nr 1 Circular Highway L’ (Hringmidi), jej długość wynosi 1339 km.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Informacje praktyczne 
W tym miejscu znajdą Państwo wszelkie praktyczne informacje, niezbędne dla 
samodzielnego podróżowania po wybranym kraju. Umieszczamy tutaj informacje o 
wizach, szczepieniach, walucie, transporcie, pogodzie, niezbędnych numerach 
telefonów, prezentujemy przykładowe ceny itp. Poniżej znajdują się przykładowe, 
praktyczne informacje dla kilku krajów: Kuba, Australia, Islandia, Peru, Tajlandia, 
Korea Południowa. 

 

Waluta, zakupy 
Na Kubie funkcjonują dwie waluty, jedna to tzw. waluta wymienialna PESO 
CONVERTIBLE (CUC), druga to peso kubańskie PESO NACIONALE (CUP). Obecny 
kurs wymiany to 24 peso kubańskich za 1 peso wymienialne, kurs wymiany wynosi 
1,27 peso wymienialnego za 1 euro. Za peso kubańskie można kupić warzywa i 
owoce na bazarach, gazety na ulicy, pizzę na ulicznym straganie i w niektórych 
restauracjach, bułkę z serem lub z szynką, napoje w puszce i miejscowy chleb w 
tzw. „cadena cubana de pan“ (…) 

Przykładowe ceny 
 
1,5 litra wody butelkowanej: 0,70 CUC 
piwo: 1 CUC; 18 peso kubańskie 
napój: 0,50 CUC, 10 peso kubańskie  
chleb: 3,50 peso kubańskie 
kilogram bananów: 1 CUC 
kilogram pomarańczy: 1 peso kubańskie 
(…) 

Czas 
Różnica czasu pomiędzy Polską a w Australią (Sydney) wynosi 8 h licząc do przodu. 

Jazda samochodem/Transport  
W Tajlandii obowiązuje ruch lewostronny. Nie ma problemu z wynajęciem samochodu, ceny za wynajem 
auta rozpoczynają się od 1000 bahtów za dzień. Obowiązuje międzynarodowe prawo jazdy, zatem należy 
pamiętać o jego wyrobieniu przed wyjazdem. Drogi w Tajlandii są bardzo dobre i praktycznie wszędzie 
można dojechać samochodem. (…) 

Jeżeli mamy zamiar korzystać z komunikacji miejskiej w Korei to warto zakupić tzw. kartę T-money, która 
uprawnia do 10% zniżki. (…) 

Bilety wstępu 

Wstęp do większości przyrodniczych atrakcji turystycznych, np. gejzery, wodospady, parki narodowe jest 
bezpłatny. Płatne są jedynie wstępy do muzeów. (…) 

Pogoda 

Jeżeli planujemy zwiedzanie Machu Picchu, najlepszym miesiącem na odwiedzenie Peru jest maj. W tym 
okresie nie jest jeszcze za gorąco, ale również nie jest już zimno. W okresie styczeń – kwiecień trasa na 
Machu Picchu może być zamknięta z uwagi na porę deszczową, która wówczas występuje w tym rejonie. 
Należy wziąć pod uwagę, że okres ten z kolei nie jest dobry na plażowanie w okolicy Limy.  

 

 



	  
Co prawda będzie ciepło, ale niebo nad Limą jest wówczas praktycznie non stop 
zachmurzone. 

Aktualną pogodę dla Islandii można sprawdzić pod poniższym linkiem: 

http://en.vedur.is/weather/forecasts/areas/ 

Warto weryfikować pogodę każdego dnia, ponieważ Islandia słynie z tego, że w 
ciągu jednego dnia możemy doświadczyć wszystkich pór roku. Po zweryfikowaniu 
pogody możemy zmodyfikować nasz plan podróży na kolejny dzień i zamiast na 
początku zacząć zwiedzanie od zachodniej części Islandii, rozpocząć od jej 
wschodniej części. 

Elektryczność  

Na Kubie napięcie w sieci wynosi 110 V 60 Hz, ale w wielu hotelach i niektórych 
domach wynosi 220 V 60 Hz. Jeżeli zabieramy ze sobą jakieś urządzenia elektryczne 
wymagające większej mocy niż 110 V 60 Hz (np. suszarka) może zdarzyć się 
sytuacja, że nie będą one działać. Urządzenia nadające się pod 110V posiadają 
oznaczenie np: INPUT: AC 100-240V 50-60 Hz. Należy sprawdzić czy urządzenia, 
które ze sobą zabieramy mają takie oznaczenie. Dodatkowo należy zabrać ze sobą 
adapter, na Kubie będzie bardzo ciężko go zakupić, wtyczki wyglądają w taki 
sposób: 

 

Ambasada RP w Lima 
Avenida Salaverry 1978, Jusus Maria, Lima 11 

+51 1 4713920 

 

Telefony 
Kierunkowy do Peru - +51 

Pogotowie - 106 

Policja - 105 

Straż pożarna – 116 

 

Wiza 
Obywatele Polski przyjeżdżając na Kubę muszą mieć ze sobą tzw. Kartę Turysty (Tarjeta de Turista). 
Wydaje ją konsulat w Warszawie i kosztuje 22 EUR (płatne gotówką). Paszporty nie mogą być ważne krócej 
niż 6 miesięcy. Aby otrzymać kartę turysty, turysta jest obowiązany posiadać bilet w dwie strony na i z 
Kuby oraz rezerwację noclegu na co najmniej jedną noc na Kubie. Może się zdarzyć, że służby celne będą 
weryfikować stan środków finansowych na czas pobytu na Kubie, powinno to być nie mniej niż 100 CUC (lub 
równowartość tej kwoty w innej walucie) na każdy dzień pobytu. 

 
	  

	  



	  
 
Ambasada Kuby w Polsce 
Ambasada Republiki Kuby w Warszawie 
ul. Domaniewska 34a 
02-672 Warszawa 
Tel.: 848 17 15; 646 11 78 
Fax: 848 22 31 
e-mail:embacuba@medianet.pl  
Godziny otwarcia: wtorek oraz czwartek 9:00-13:00 
Nie trzeba umawiać się uprzednio na wizytę. 

 
Wydział Konsularny 
e-mail: consulcu@medianet.pl 

 
Ambasada Polski na Kubie 
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Hawanie 
Calle G No. 452, esq. 19, Vedado 
Ciudad de la Habana, C.P. 10 400, Cuba 
Apartado Postal 6650 
Tel.: (00-537) 833 24 39 do 40 
Faks: (00-537) 833 24 42 

e-mail: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
Strona WWW: www.hawana.polemb.net 
 

Tabela z dystansami w km pomiędzy miejscowościami na Islandii 

 Vík Selfoss Reykjavík Akureyri Höfn 

Akureyri 561 432 389 1336 512 

Eyrarbakki 148 13 70 492 432 

Gullfoss 176 71 125 499 449 

Hella 99 36 93 515 383 

Hvolsvöllur 80 49 106 481 353 

Höfn 273 402 459 512 1346 

Kirkjubæjarklaustur 71 201 258 633 201 

Laugarvatn 175 40 93 515 459 

Reykjavík 187 57 1351 389 459 

Selfoss 129 1336 57 432 402 

Skaftafell 141 270 327 639 136 

Skógar 32 103 160 582 316 

Vík 1336 129 187 561 273 

Þingvellir 174 45 49 410 447 

 

 

 

 

 



	  
Dojazd z i do lotniska 
Na poniższej stronie można dokonać rezerwacji transferu z i do lotniska i najlepiej 
zarezerwować transfer od razu w dwie strony (chyba, że w powrotnej drodze 
jedziemy od razu do Keflavik zamiast Reykjawik) (…) 

   Ciekawostki 

W metrze w Korei Południowej są umieszczone maski gazowe na wypadek 
ewentualnego ataku ze strony Korei Północnej. 

W hotelach brakuje 4 piętra, ponieważ po koreańsku czwórka oznacza śmierć, 
dlatego zamiast niego ujrzymy albo piętro „F” albo od razu będzie 5 piętro. (…) 

 

 

 

Plan podróży 
W tym miejscu znajduje się specjalnie przygotowany dla danego klienta plan podróży, ustalony dzień po 
dniu. Każdy plan jest układany zgodnie z preferencjami danego klienta. Rozkładamy wszystkie odwiedzane 
miejsca na każdy dzień pobytu w danym kraju. Umieszczamy w tym miejscu informacje o poszczególnych 
atrakcjach turystycznych, godziny ich otwarcia, ceny wstępów, mapki dojazdu, informacje o poruszaniu się 
po danej miejscowości, jak również polecane restauracje we wszystkich odwiedzanych miejscowościach. 
Poniżej znajdują się przykłady planu podróży i wyłącznie wybrane informacje dla Chin, Islandii, Kuby, 
Indonezji.  

 

Dzień 1 - 3: Sobota - Poniedziałek, 02.05.2015 r.  – 
04.05.2015 r. 

(02.05.2015 r. popołudniu, po przylocie do Xi’an w planach mamy zwiedzanie Xi’an i nocleg w 
Xi’an; kolejny dzień to również zwiedzanie Xi’an i okolic, także nocleg w Xi’an; 04.05.2015 r. 
wylot do Pekinu, godz. 20:05) 

Xi’an – 西安  

Xi’an to starożytne miasto, znajdujące w środkowych Chinach. Powstało ponad 3100 lat temu i było stolicą 
trzynatu dynastii. Według spisu ludności z 2010 r. Xi’an zamieszkuje ponad 6,5 mln ludzi. To tutaj powstała 
Terakotowa Armia, która miała ochraniać grób potężnego cesarza Qin Shi Huanga i nigdy nie ujrzeć światła 
dziennego. Stało się inaczej. Po dwóch tysiącach lat, dokładnie w marcu 1974 r., na wojowników z gliny 
natrafiło trzech miejscowych wieśniaków, którzy drążyli studnię. (…) 

Poruszanie się po mieście Xi’an 

Najlepszym sposobem na zwiedzanie miasta jest skorzystanie z komunikacji miejskiej, w postaci 
autobusów. Warto jest zakupić za 1$ od ulicznych sprzedawców mapkę z oznaczonymi liniami autobusów 
oraz ulicami, nazwy na niej umieszczone są co prawda po chińsku, jednak jej posiadanie znacznie ułatwia 
poruszanie się po mieście. Taxi z lotniska do centrum to koszt ok. 50 zł, można ustalić cenę przejazdu przed 
wejściem do taksówki. (…) 

 

 

 



	  
Zwiedzanie Xi’an i okolic 

1) Terakotowa Armia (chin. trad. 兵馬俑; chin. upr. 兵马俑; pinyin: bīngmǎ yǒng; 
dosłownie: "Figury grobowe żołnierzy i koni") – armia ośmiu tysięcy figur naturalnej 
wielkości, wykonanych z terakoty (wypalonej gliny). Armia znajduje się w grobowcu 
pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi, w odległości 1,5 km na wschód od jego 
sarkofagu, na terenie dzisiejszej prowincji Shaanxi. W trakcie pochówku cesarza w 
210 p.n.e. cała armia również została zakopana pod ziemią. Według wierzeń, 
Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu 
pozagrobowym. 

DOJAZD: 

z: Xi'an 
do: Terakotowa Armia 
Specjalny turystyczny autobus numer 5 (306) odjeżdża z parkingu przed 
południowo-wschodnim krańcem dworca kolejowego w Xi'an. Autobus jest 
odpowiednio oznakowany. Odbywa się przynajmniej 1 kurs na godzinę, a podróż 
trwa około godziny. Należy wysiąść przy stacji Bing Ma Yong - jak po chińsku brzmi 
nazwa armii: Terakotowi Wojownicy i Konie. 

Terakotowa Armia: 

 

 

2) Mury Obronne Starego Miasta - Defensive Walls of the Old Town - 舊城區的城牆防禦 

Dla lubiących spacery Mury Obronne w Xi'an mogą być naprawdę przyjemnym miejscem, zarówno w dni 
słoneczne - przy dobrej widoczności, jak i przy typowej chińskiej mgle. 
 
Nie trzeba obejść całych Murów za jednym razem. Można wejść na mury jednym z wejść przy bramach, a 
potem na każdej kolejnej bramie można zejść w dół. Obejście dookoła to prawie 14 km i trzeba na to 
przeznaczyć przynajmniej 3,5-4h. 

 

 

 

 

 



	  
Godziny otwarcia: 

 

a) Brama Południowa:  
08:00-22:00 (1 kwietnia - 31 października) 
08:00-19:00 (1 listopada - 31 marca) 
b) Brama Wschodnia, Zachodnia, Północna, Brama Wenchang i Heping: 
08:00-19:00 (1 maja - 31 października) 
08:00-18:00 (1 listopada - 30 kwietnia) 
c) Brama Shangde, Mała-Południowa oraz Hanguang 
08:00-18:00 (cały rok) 
 
Rozpoczęcie i zakończenie zwiedzania może nastąpić na dowolnej bramie. 
Dodatkowo, na Południowej Bramie odbywają się przedstawienia: parada 
wojskowa w  
strojach z epoki w godzinach 10:30, 16:30 oraz ceremonia powitania o godz. 
09:30. 

 

Bilet normalny to koszt 40RMB. 

 

 

(…) 

 

Dojazd z lotniska do centrum Shanghaju: 

z: Lotnisko Pudong 
do: Centrum Miasta 
 
1) Maglew - szybka magnetyczna kolej, więcej można przeczytać pod poniższym linkiem: 
http://www.transa...5,12/Maglev_Szanghaj (cena 40 CNY z biletem lotniczym, 50 CNY bez biletu lotniczego 
na dany dzień) – czas przejazdu do centrum to 7 minut. 
 
2) Metro - Linia nr 2  
 
 

 

 



	  
3) Taxi - około 150RMB do Placu Ludowego 
 
4) Airport Express - 12 linii: 
Linia nr 1: Pomiędzy lotniskiem Hongqiao a Pudong 
Pierwszy autobus: Hongqiao - 6:00, Pudong jest o godz. 7:00 
Ostatni autobus: Hongqiao i Pudong jest o godz. 23:00 
Odjeżdża co 15 minut 
Czas przejazdu: ok. 1h 
Cena: 30 RMB 

   (…) 

Polecane restauracje Reykjavik 

1. Rakang, http://rakang.is/ 

 

(…) 

 

Dzień 4: Wtorek, 05.05.2015 r.   

Dystans: Reykjavik – Thingvellir – Stokkur Geyser – Gullfoss Waterfall – Kerid – Gjain - Hella, 335 km, czas 

przejazdu 4 h 43 min – przystanki we wszystkich powyższych miejscowościach, w których 

znajdują się poniżej opisane atrakcje turystyczne 

 

Thingvellir 
Park Narodowy Thingvellir, położony nad brzegiem jeziora Pingvallavatn, największym jeziorze na terenie 
Islandii. Od 2004 r. jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dla Islandii pełni funkcję 
historyczną, ponieważ właśnie w tym miejscu w 930 r. po raz pierwszy zebrał się parlament Althing. Obszar 
ten znajduje się na styku płyt tektonicznych, w związku z tym powierzchnia ziemi pokryta jest licznymi 
szczelinami, wśród których najgłębszą stanowi wąwóz Almannagjá. 
http://www.thingvellir.is/english.aspx 

 

 



	  
Zwiedzanie Thingvellir zaczyna się w miejscu zwanym Almannagjá. Stąd mamy 
piękny widok na całą dolinę Thingvellir, na jezioro, na tzw. wulkan tarczowy 
Skaldbreidur (1060 m.) i na górę stołową Hlöduffel (1188 m).  

Strokkur Geyser 
Strokkur Geyser to gejzer, który wybucha średnio co 5-10 minut, na wysokość 20 
m. Znajduje się w obszarze gejzerów, w dolinie Haukadalur. Należy być ostrożnym w 
tej okolicy z uwagi na możliwość poparzenia, trzeba poruszać się pomiędzy gejzerami 
wyłącznie po wytyczonych ścieżkach. 

 
(…) 

 

Dojazd z Yogyakaty w okolice wulkanu Bromo 

Z Yogyakarty są organizowane wycieczki na wulkan Bromo, jednak 
kilkunastogodzinny transport odbywa się dość niewygodnymi, przepchanymi 
minibusami, dlatego doradzamy podróż kilkoma, wgodnymi środkami lokomocji, aby 
się tam dostać. Dodatkowo w przypadku rezerwacji całej wycieczki nie mamy 
możliwości wyboru hotelu / homestay, natomiast w przypadku samodzielnej podróży 
możemy każde miejsce noclegowe obejrzeć przed jego rezerwacją oraz 
wynegocjować odpowiednią dla nas za niego cenę. 

Z Yogyakarty należy wsiąść do pociągu jadącego w kierunku Surabaya (koszt 22 zł, podróż trwa ok. 6h), 
ewentualnie skorzystać z połączenia lotniczego na tej trasie, następnie w Surabaya przesiąść się w kolejny 
pociąg jadący do Probolinggo (koszt 17 zł, podróż trwa niecałe 2h). Podróż na trasie Surabaya – 
Probolinggo można odbyć również kolejnego dnia, po uprzednio spędzonej nocy w Surabaya. Ze stacji 
kolejowej Probolinggo należy wsiąść w małego busika o nazwie Bemo (koszt ok. 50 gr), który podwiezie nas 
do dworca autobusowego, skąd jeżdżą autobusy do Cemoro Lawang (miejscowość w okolicy wulkanu 
Bromo).  

 

Polecane restauracje Havana 
 
1. Porto Habana, Calle E No 158B piso 11 entre calzada y 9na .vedado, Piso 11B 

Vedado, Havana 10400, Cuba. 
 

http://www.alamesacuba.com/en/la-habana/restaurant/porto-habana/#_=_ 

https://www.facebook.com/PortoHabana 

 

(…) 

 

 

 

 



	  

 Przydatne zwroty po hiszpańsku 
W tym miejscu umieszczamy przydatne sformułowania w lokalnym języku, które 
posłużą Państwu do prostej komunikacji z tubylcami. Poniżej kilka sformułowań w 
języku hiszpańskim. 

 

Gracias – dziękuję 
El carro – samochód 
El guagua – autobus 
Pepe – turysta 
Si – tak 
No – nie  
Por favour – proszę 
Gracias – dziękuję 
Los servicios (baño) – toaleta 
Disculpe – przepraszam (pytanie o coś) 

(…) 

 

Potrawy po indonezyjsku 
W tej części dokumentu umieszczamy nazwy lokalnych potraw. Podróżując na “koniec świata” często nie 
wiemy co jemy, szczególnie jeżeli w danej restauracji nie ma karty menu w języku angielskim. Chcemy to 
Państwu ułatwić umieszczając w planie nazewnictwo lokalnych przysmaków. Poniżej kilka, wybranych 
indonezyjskich potraw. 

 

udang - krewetka 
ayam - kurczak 
bakso - kulka ze zmielonego mięsa kurczaka, najczęściej w zupie przypominającej polski rosół 
cumi - kalmary  
keju - ser 
asam manis - słodko-kwaśny  
goreng tepung - smażony w tempurze  
saus - sos 
ikan – ryba 
 
(…) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wierzymy, że z tak przygotowanym planem 
podroży będziecie Państwo mogli rozkoszować 
się wyłącznie samą podróżą, a nam pozostaje 
życzyć udanego wyjazdu ☺ 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 


