Wynajem
autokarów i busów

OFERTA WYCIECZEK
PRACOWNICZYCH

VDL Bova Futura 65+1+1
Mercedes Travego 57+2+1

Mercedes Travego 54+1+1
Mercedes-Benz 33+1+1
Mercedes-Benz Sprinter 28+1
Mercedes-Benz Sprinter 16+1
Mercedes-Benz Vito 8+1

- przewozy na baseny
- przewozy pracownicze

Organizacja imprez
turystycznych
- wycieczki szkolne
- zielone szkoły
- wycieczki pracownicze
- imprezy okolicznościowe

Reklama na autokar

Tel. 507 054 616

2016/2017

„Podróże to jedyna rzecz na którą wydajemy
pieniądze a stajemy się bogatsi”

Przedstawiamy Państwu przykładowe propozycje miejsc
atrakcyjnych turystycznie. Nasza oferta dostosowana jest
do każdej grupy wiekowej. Organizujemy wycieczki jedno i kilkudniowe
zarówno dla rodzin z dziećmi jak i imprezy integracyjne, dla wielbicieli
gór i pieszych wędrówek, jak i zwolenników zwiedzania pięknych
zabytków, w kraju i za granicą. Dzięki wykwalifikowanej kadrze jesteśmy
w stanie zorganizować najbardziej wyszukaną imprezę i sprostać
oczekiwaniom szczególnie wymagających klientów. Zapraszamy do naszego
biura przy ul. Armii Krajowej 37 w Jastrzębiu-Zdroju
lub pod nr telefonu 32/474 14 00, 32/475 23 93, 32/471 09 84.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:
Austria - Wiedeń

cena od 149 zł/os

Austria przeniesie Cię w świat świetności Habsburgów, olśniewających
pałacowych wnętrz Hofburg, pachnących ogrodów Schönbrunn, krętych uliczek,
pięknych kamieniczek i wybornej kuchni. To miasto tajemniczych budowli,
najpiękniejszych muzeów oraz życzliwych ludzi. Jeżeli jeszcze nie wiesz
jak wspaniałe miejsca skrywa to miasto, wycieczka tam jest obowiązkowa. Wiedeń
zachwyca od pierwszego dnia.

Słowacja - Bratysława

cena od 129 zł/os

Jeśli jesteś amatorem wykwintnych trunków, bez wątpienia zainteresuje Cię nasz
słowacki szlak winny. Wielbicielom pływania oraz najmłodszym podróżnikom
polecamy wyjazd do Tatralandii - ogromnego i obfitującego w atrakcje
aquaparku. Ponadto Słowacja to pełne zabytków miasteczka i krainy sekretnych
jaskiń. Okolice Słowackiego Liptowa to miejsce wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

Czechy - Praga

cena od 159 zł/os

Jeżeli uwielbiasz podziwiać piękno zamków - Hradczany najpiękniej prezentują
się nocą. Jeżeli lubisz jeść w ekskluzywnych restauracjach przy relaksującej
muzyce i poznawać ciekawych ludzi, Rynek Starego Miasta to miejsce dla Ciebie.
Natomiast amatorów tradycyjnych trunków zapraszamy na rejs po Wełtawie
z kuflem wyśmienitego czeskiego piwa. Křižíkove fontanny – światło i muzyka –
obowiązkowo !!!

Niemcy – Berlin - Drezno

cena od 389 zł/os

Urok niemieckich miast to połączenie tradycji z nowoczesnością: Mur Berliński,
Brama Branderburska czy jeden z największych kompleksów muzealnych
na wyspie rzeki Szprewa to tylko wstęp do zwiedzania Berlina. Spragnionych
wypoczynku w tropikalnym klimacie zaprasza Tropical Island. A dla miłośników
złotego trunku obowiązkowym punktem jest festiwal piwa Oktoberfest.

i wiele równie ciekawych miejsc m.in.: Węgry, Paryż,

Szwajcaria, Włochy…

Tatry

cena od 99 zł/os

Pieniny

cena od 249 zł/os

Kraków

cena od 89 zł/os

Warszawa

cena od 159 zł/os

Odpoczynek z malowniczym krajobrazem Śpiącego Rycerza. Relaks w wodach
termalnych, które ukoją ciało i duszę. Niezapomniane wrażenia na Krupówkach i parę
chwil, które udaje się zatrzymać przy Wodogrzmotach Mickiewicza - to wszystko
mogą dać Ci Tatry, które jako jedyne w naszym kraju są górami o charakterze
alpejskim.

Lubisz ciszę, spokój i bliskość z naturą? Pieniński Park Narodowy to miejsce dla
Ciebie. Piękne widoki i zróżnicowana szata roślinna wzbogaci zmysły i doznania
od pierwszej chwili, a Matka Natura obnaży przed Tobą wszystkie swoje zalety
i zapewni przyjemne chwile relaksu. Pieniny to również Zamek Niedzica, Zamek
Czorsztyn a także spływ przełomem Dunajca.

Kto chce szukać duszy Polski, niech szuka jej w Krakowie. Przedwojenne kamieniczki,
alejki parkowe, Sukiennice i najpiękniejszy nocą Wawel przy uspokajającej
i relaksującej Wiśle, zabiorą każdego do zupełnie nowych i nieodkrytych w sobie
uczuć. Jeżeli lubisz legendy i historie z nutką tajemnicy podziemia Rynku Głównego
zapraszają.

Każdy mieszkaniec naszego kraju powinien odwiedzić to wspaniałe miasto - naszą
stolicę. Warszawa to nowoczesna architektura, a także urocze zabytkowe miejsca
gdzie można miło spędzić czas i odpocząć. Dla szukających wrażeń i ciekawych
doznań stolica oferuje Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy,
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich i wiele innych miejsc.
Tymczasem wielbicieli sztuki warszawskie teatry zachęcają do spędzania czasu
na niezapomnianych i porywających spektaklach.

oraz wiele innych wspaniałych miejsc zapewniających
odpoczynek, niezapomniane wrażenia i ciekawe
doświadczenia:
-

dla
dla
dla
dla
dla

miłośników zwiedzania: Wrocław, Poznań, Sandomierz…
amatorów aktywnego wypoczynku: Zakopane, Kotlina Kłodzka, Ojców…
zwolenników podwyższonej adrenaliny: Zator, Spływ Dunajcem, Góry Sowie…
zmęczonych pracą: Termy Chochołowskie, Termy Uniejów….
każdego… „coś dobrego” zorganizujemy 

Latem organizujemy wczasy rodzinne w Łebie.
„Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia”

ZAPRASZAMY !!!

