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Nowy Jork oszałamia, tylko jak to opisać...? Na deskach 

teatrów przy Broadway zachwycili nas swoją grą Bruce 

Willis, Michelle Williams i Jeff Daniels. Na ulicach 

Manhattanu udało nam się spotkać sławy amerykańskiej 

polityki. Dużo opowiadać, zobaczcie sami film z naszego 

ostatniego wyjazdu do NYC.

https://vimeo.com/channels/901922/167523977


To szósty najmniej zaludniony kraj 

świata. Amplituda temperatur między 

zimą a latem może wynieść 80 stopni. 

Do przemieszczania się nie 

potrzebujesz mapy. Obierasz kierunek 

i wytyczasz drogę przez step. Możesz 

nadać jej swoje imię  Tylko tutaj 

możliwy jest taki kontrast jak na 

zdjęciu obok. Soczysta zieleń i widok 

majestatycznych wydm. Czy już wiesz 

co to za miejsce? 

Zapraszamy do krainy Czyngis Chana!

https://vimeo.com/213808144


Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z 

planem. To jednak wcale nie musi 

oznaczać, że dobra zabawa właśnie 

się skończyła. Wręcz przeciwnie –

walka z żywiołem, którą stoczyliśmy na 

Islandii wzmocniła więzi 

w zespole. Islandia zapiera dech 

w piersiach od pierwszego do 

ostatniego dnia. Błękitna Laguna, 

wodospad Gullfoss, Pola 

Parlamentarne, słynny wulkan 

Eyjafjallajökull, to niektóre z pozycji na 

liście cudów natury przepięknej krainy 

północy.



To prawda, że kraj rekordów 

Guinessa jest NAJ pod wieloma 

względami. Najwyższy budynek 

świata,  największe centrum 

handlowe, największy pokaz 

fajerwerków, jedyny na świecie 

sztuczny stok zbudowany w galerii 

handlowej, największa zamieszkana 

sztuczna wyspa, ba! sztuczne 

wyspy. Jednak Dubaj ma także 

swoją historię. Do jej odkrycia 

potrzebna jest wytrwałość, jaką 

mieli mieszkający tu niegdyś 

poławiacze pereł. Wszak to od 

nich wszystko się zaczęło 

https://vimeo.com/167717231


Hong Kong i Makao są najprawdziwszym tyglem kulturowym. Mówi się, że na 

tutejszych ulicach można spotkać więcej przedstawicieli narodów świata aniżeli 

na Manhattanie w Nowym Jorku. Sprawdziliśmy i potwierdzamy! 

To także region pełnej harmonii przyrody i cywilizacji, nowoczesności i tradycji, 

skromnego życia oraz pogoni za dobrami materialnymi. 



Wspomnienia z tego wyjazdu 

pozostaną z nami na długie lata. 

Kanada jest wyjątkowo piękną 

krainą. Góry Rockies i malownicza 

Icefields Parkway, lodowiec 

Athabasca, Park Narodowy Jasper, 

rafting rzeką Kananaskis to 

zaledwie fragment listy miejsc do 

doświadczenia w Kanadzie. 

W trakcie wyjazdu spróbowaliśmy 

swoich sił w połowie łososia na 

rzece Cambell, staraliśmy się także 

nauczyć rzutu lassem 



Widzieliście kiedyś przystanek na otwartym morzu, na którym 

tłoczą się pasażerowie czekający na… statek? Środek zatoki 

morskiej pomiędzy Szwecją a Finlandią, jesteśmy na pokładzie 

lodołamacza Sempo. Dookoła tylko błękit nieba i biel lodu. Za 

chwilę na horyzoncie pojawi się grupka śmiałków, którą 

zabierzemy prosto z morza do Kemi. Później wykąpiemy się w 

świeżo wyłamanej przerębli.



Slumsy i wieżowce, riksze i luksusowe limuzyny, wiekowe 

łodzie rybackie i złocone jachty... to miejsce wyraźnych 

kontrastów. Szanghaj w najnowszej historii nigdy nie był 

całkiem chińskim miastem. Tak jest i teraz. Jest francuski, 

angielski, amerykański, i niemiecki. Całość doprawiona jest 

mocno chińskimi przyprawami.

https://vimeo.com/channels/901922/191767107


Madera nazywana jest krainą wiecznej wiosny. Jedynymi, którzy tego nie 

potwierdzają są mieszkańcy przepięknych gór wznoszących się ponad 1 800 

metrów n.p.m. Z nami odkryjesz radość kąpieli w otwartym Oceanie 

Atlantyckim. Zabierzemy Cię na wyjątkową Espadę, dowiesz się dlaczego 

Poncha bywa niebezpieczna i jak grać, aby nie przegrać fortuny w kasynie.

https://vimeo.com/channels/901922/124290701


Cóż to był za ślub... Podróżując z nami doświadczysz wielu niespodzianek, bo zależy nam na 

bliskich spotkaniach z autentyczną kulturą. Przemierzając Goa wzięliśmy udział w hinduskim ślubie. 

W pozostałe dni uczyliśmy się łowić ryby w Morzu Arabskim, odwiedziliśmy dom Vasco da Gamy i 

smakowaliśmy korę cynamonową prosto z... drzewa.

https://vimeo.com/channels/901922/156413908


Myśląć o Gruzji doświadczasz poczucia przestrzeni, wolności. Dzikie konie na szczytach gór 

Kazbeg pozostaną niezapomnianym widokiem. W trakcie wyjazdu nauczyliśmy się m.in. jak 

wyciskać sok z winogron w prasach zwanych Satsnakheli, ćwiczyliśmy też khridoli - gruzińskie, 

tradycyjne sztuki walki. 

https://vimeo.com/channels/901922/155124544


Będąc w Izraelu szybko można przywyknąć do widoku broni. Wbrew 

obiegowym opiniom, Izrael to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na ziemi. 

W krainie kontrastów czeka Was trekking w Parku Narodowym Ein GediI i 

wizyta w Masadzie, starożytnej twierdzy na skraju Pustyni Judejskiej. 

Poznacie Jerozolimę, tygiel kulturowo-religijny świata i Tel Awiw, mekkę 

klubowiczów. Polecamy też kurs nauki pływania w Morzu Martwym.

https://vimeo.com/channels/901922/154232289


Sądzisz, że po tygodniowym pobycie w Agadirze znasz Maroko jak własną kieszeń? Nic bardziej mylnego. Zabierzemy Cię 

w podróż przez góry Atlasu, spędzisz noc na pustyni w obozie Berberów, w krętych alejkach Marrakeszu poznasz smak 

tradycyjnego Tadźinu, a w Essaouirze ujrzysz prawdziwe oblicze marokańskiego wybrzeża.

https://vimeo.com/channels/901922/134294252


Lew pojawił się nagle, rozdzielając oba auta. Kątem oka zauważyłem, jak przewodnik 

położył palec na spuście sztucera. Samiec był rozjuszony walką, którą musiał stoczyć 

dosłownie chwilę wcześniej. W takiej sytuacji rozumiesz, że jesteś częścią natury, w oka 

mgnieniu stajesz się świadomy każdego oddechu. Z drugiej strony RPA to także piękno 

Kapsztadu, Góry Stołowej i wyjątkowość okalających miasto winnych szlaków.



Jeśli już lecieć tysiące kilometrów, 

to tylko po to, by doświadczyć 

tego co najlepsze w Tajlandii. 

Niebiańska plaża Ko Phi Phi Leh 

dosłownie blednie przy plażach 

Ko Rok Nok i Ko Rok Nai. Znany z 

przewodników Floating Market to 

setki turystów o każdej porze 

dnia. Zdecydowanie polecamy 

mniej znane zakątki. Możemy 

zabrać Was w rejs na prywatne 

wyspy w okolicach Ko Po, 

wspinaczkę w pobliżu Krabi, lub 

błogi relaks na plaży Nui Beach.



Wszyscy zachwycają się Copacabaną, choć to nie tam oklaskami żegna się zachodzące słońce. 

W favelach odkryliśmy, że ich mieszkańcy płaca najniższą cenę za najpiękniejsze widoki. 

Nocne światła położonych na wzgórzach dzielnic zlewają się z blaskiem gwiazd, sprawiając że 

ziemia łączy się z niebem. Brazylia i Rio de Janeiro to prawdziwie magiczne miejsca.



Krokodyle w Nepalu? Kraina północy to nie tylko Himalaje. Z nami odwiedzisz miejsca leżące 

z dala od utartych szlaków. Dzień zaczniemy od wysłuchania Pudży śpiewanej w gompie 

Wielkiego Jogina Tybetu, XVI Karmapy. Następnie spróbujesz tradycyjnej Tsampy. A 

krokodyle? Czekają na nas w położonym na południu Parku Narodowym Chitwan.



Znalezienie ładnej plaży w blisko centrum Valletty nie należy do łatwych zadań. Ale udało się! 

Tak wyglądała pożegnalna kolacja na „30-minute Island”, jak nazywają Maltę jej mieszkańcy. 

Wcześniej uczyliśmy się jeździć lewą stroną drogi na Gozo. Zwiedziliśmy także pamiętającą 

czasy Fenicjan Mdinę. Po próbie lokalnych win możemy powiedzieć, że przepadają za nimi 

tylko nieliczni.

https://vimeo.com/channels/901922/97119947


Potrzebujesz odpoczynku? 

Rozumiemy Cię.  Budując 

monumentalne miasta, Majowie 

także odpoczywali. Podczas 

wspólnej wyprawy do Meksyku 

odwiedzisz prekolumbijskie miasto 

Teotihuacan, odkryjesz Chicen Itzę –

stolicę pradawnego państwa 

Majów, a baterie naładujesz na 

jednej z rajskich plaż Morza 

Karaibskiego w Tulum.

https://vimeo.com/channels/901922/124291275


Któż zgadłby, że powyższe zdjęcie przedstawia krainę mitycznej bogini Afrodyty? 

Pobyt na Cyprze rozpoczniemy od rejsu po lazurowych wodach oblewających 

południowe krańce wyspy. Smaczki? Konnos Beach 

w południowo-wschodniej części Cypru. Na lądzie zasmakujecie wyjątkowego Meze 

podawanego w lokalnej knajpie. Cypr to jedno z niewielu miejsc, gdzie rano można 

jeździć na nartach w naturalnej scenerii, a po południu kąpać się w morzu.



Off-road „na pace” oryginalnego Kamaza? W Armenii wszystko jest 

możliwe! Organiczna kuchnia za jedną dziesiątą polskiej ceny, wyborna 

brandy ARARAT dla miłośników trunków lub próba sił 

z kałasznikowem w ręku na strzelnicy sportowej. Kolebka chrześcijaństwa, 

leżąca na pograniczu Europy i Azji, znajduje się zaledwie 3,5 godziny lotu z 

Warszawy.



Białe szaleństwo - Włochów cenimy za doskonałą kuchnię i serwis. Austriaków za... dbałość 

o szczegóły, Francuzów za znakomicie przygotowane trasy narciarskie, a Czechów wspieramy po 

sąsiedzku. Najważniejsze są jednak śnieg i alpejska atmosfera. Organizujemy zimowe olimpiady, szkolenia 

narciarskie i snowboardowe. Uwielbiamy, gdy podczas hucznych biesiad uśmiech nie schodzi z twarzy 

uczestników naszych wyjazdów.



Wydarzenia specjalne - wiesz, że każdego sylwestra w Funchal na Maderze odnawiany jest rekord 

Guinessa w największym pokazie pirotechnicznym na świecie? Cała zatoka staje się sceną dla 

zapierającego dech w piersiach spektaklu świateł i dźwięków. Cenimy takie miejsca nie tylko za ich 

piękność ale i aurę wyjątkowości. Zaufaj nam.



Rezerwacje hotelowe - sprawdź nasze możliwości wysyłając zapytanie testowe. W ten sposób 

przekonasz się dlaczego pracujemy dla najbardziej wymagających. Nasz system to ponad 220 000 

hoteli w 93 krajach. Powierzając nam obsługę krajowych i zagranicznych rezerwacji, oszczędzasz 

nawet do 70% kosztów. Rezerwacja dokonywana jest w czasie rzeczywistym, jej potwierdzeniem jest 

voucher, którym posługujesz się w trakcie check in. 

Co zyskujesz? Pełną kontrolę kosztów oraz bezgotówkowy, okresowy system rozliczeń. Korzystanie z 

systemu nie wiąże się z żadnymi kosztami stałymi. 



Turystykę luksusową 

porównujemy do garnituru 

szytego na miarę. 

Gwarantujemy 

profesjonalizm w sztuce 

organizacji wypoczynku 

i poznawania świata, dając 

Ci ofertę skrojona 

specjalnie pod Twoje 

potrzeby.
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