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Szanowni Państwo 
Jesteśmy firmą specjalizująca się w organizacji różnego rodzaju imprez MICE. 

Czym się zajmujemy? 
Naszą specjalnością jest organizacja wyjazdów motywacyjnych dla firm oraz wszelkiego rodzaju 
imprez branżowych. 

Imprezy szyte na miarę 
Dla każdej grupy przygotowujemy indywidualny program wyjazdu / imprezy / szkolenia ze wspania-
łą oprawą i niepowtarzalnymi atrakcjami, dostosowanymi do oczekiwań Państwa Firmy. 

Różnorodne wyjazdy 
Możemy zaproponować szeroki wachlarz imprez: od kilkudniowych eleganckich wycieczek np. do 
stolic europejskich, przez różnorodne imprezy tematyczne np. wyjazdy na narty, dłuższe wyjazdy 
wypoczynkowe z bogatym i atrakcyjnym programem, powitalną kolacją, aż po wyprawy do miejsc 
niezwykłych, zorganizowane tak, aby dostarczały uczestnikom emocjonujących, niezapomnianych 
przeżyć.  

Obserwując jakość usług touroperatorów na-
stawionych na masową turystykę, którzy nie 
zawsze byli w stanie sprostać oczekiwaniom  
i wysublimowanym wymaganiom Klientów 
korporacyjnych, postanowiliśmy w 2003 r. za-
łożyć firmę dostosowującą się do wymagań tak 
specyficznego segmentu rynku. Od początku 
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działalności przede wszystkim stawialiśmy na 
jakość usług, indywidualizację oferty oraz na za-
dowolenie Klienta – do dnia dzisiejszego te cele 
stanowią znak rozpoznawczy firmy. Obecnie je-
steśmy właścicielem dwóch marek na rynku tu-
rystycznym: Huber Travel i Max Event. 
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Każdy zakątek świata 
Możemy zorganizować wyjazd do każdego, 
wybranego przez Państwa zakątka świata, 
a także zaoferować różnorodne świadczenia 
turystyczne na najwyższym poziomie, 
odpowiadające Państwa potrzebom. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 
Zapraszamy Państwa do poznawania uroków różnych 
zakątków naszego kraju w trakcie szkoleń, konferencji, 
wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych. 
Współpracujemy z wieloma ośrodkami, które 
dysponują wysokiej klasy salami konferencyjnymi oraz 
bogatą infrastrukturą, która uatrakcyjni wypoczynek.



Realizacja imprez to nasza pasja 
Nasz Zespół  - to ludzie, których jednoczy pasja do podróżowania, ciekawość świata, dą-
żenie do nowych wyzwań, poznawanie nowych miejsc i kultur. Łączy nas również potrzeba 
dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi – co przekłada się na atrakcyjne  
i nietuzinkowe programy.

Sprostamy najbardziej wyszukanym oczekiwaniom 
Gotowi jesteśmy sprostać najbardziej wyszukanym oczekiwaniom naszych Klientów. Dla nas nie ma 
rzeczy „nie do załatwienia”, a najbardziej wymyślne idee Klientów są przez nas realizowane z tym 
większym zaangażowaniem.

Indywidualne podejście do Klienta 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dedykując do obsługi Państwa Firmy jednego z na-
szych specjalistów, który będzie do Państwa dyspozycji od momentu zapytania ofertowego do końca 
realizacji imprezy.

Zapewniamy niezbędne materiały
Uczestników każdego wyjazdu wyposażamy w niezbędne materiały, zgodnie z Państwa 
oczekiwaniami: program wyjazdu, saszetki na dokumenty, zawieszki na bagaż, banery reklamowe, roll 
– upy, okolicznościowe t – shirty, gadżety przydatne w podróży itp. Stosownie do potrzeb Klienta, na 
materiałach możemy umieścić logo firmy/wydarzenia, motto wyjazdu w wybranej technice.
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Wyjazdy na imprezy sportowe 
Dużą popularnością cieszą się organizowane przez naszą firmę wyjazdy na różne wydarzenia sportowe takie jak: 
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy, mecze Lig Europejskich, mecze reprezentacji narodowych, 
wyścigi F1 itp. Tego typu imprezy możemy zorganizować w wersji standardowej lub VIP, w ramach której 
proponujemy transfery limuzynami,  specjalne loże z profesjonalną obsługą kelnerską i opcją  all inclusive oraz 
wyborem luksusowych alkoholi. 

Zaproponujemy odpowiednią formę wyjazdu 
Staramy się rozpoznać specyfikę konkretnej firmy, zainteresowania i strukturę grupy, aby 
zaproponować taką formę wyjazdu, która w najwyższym stopniu spełni  Państwa wymagania, 
korzystnie wpłynie na wizerunek Państwa Firmy  tak w oczach Pracowników, Kontrahentów, jak 

i Klientów. Jeżeli nie mają Państwo sprecyzowanych oczekiwań co do kierunku wyjazdu, chętnie doradzimy i 
zaproponujemy adekwatne do budżetu miejsce na zorganizowanie eventu.

City Breaks 
Fascynujące i pełne niezapomnianych wrażeń wyjazdy do najpiękniejszych miast Europy. Podczas 3 – 4 dniowych 
wycieczek poznajemy zabytki miast, ich klimat i koloryt. Poznajemy atmosferę zapuszczając się w labirynty 
wąskich uliczek, odwiedzając bary i kawiarnie, w których stołują się lokalsi  oraz degustując piwo w małych 
lokalnych browarach. Zależy nam, aby odkryli Państwo prawdziwą twarz zwiedzanych miast, zakosztowali 
lokalnej kuchni i poczuli codzienny puls metropolii. Wyjazdy urozmaicamy, wplatając w program gry miejskie, 
lokalne festyny czy imprezy sportowe. City break pozwala odpocząć od obowiązków służbowych i nabrać sił 
przed kolejnymi korporacyjnymi wyzwaniami. Zapraszamy na nasze wyjazdy m.in. do: Barcelony, Madrytu, 
Lizbony, Porto, Berlina, Amsterdamu, Rzymu, Pragi, Budapesztu  itp.  

Wyjazdy narciarskie  
Imprezy w górach, podczas których można wypocząć i jednocześnie zakosztować zimowego szaleństwa na 
nartach czy snowboardzie. Gwarantujemy zakwaterowanie w sprawdzonych hotelach, mnóstwo ciekawych 
atrakcji oraz profesjonalnych instruktorów. To wspaniała okazja, aby nauczyć się jazdy na „białym puchu”, 
podszkolić swoje umiejętności, jak również możliwość organizacji różnorakich zabaw, konkursów połączonych 
z wieczornymi biesiadami i degustacją lokalnej kuchni. Wszystkie atrakcje dopasowujemy do wieku, kondycji  
i poziomu umiejętności naszych uczestników. Organizujemy wyjazdy do najbardziej znanych kurortów w Austrii, 
Szwajcarii, Andorze a także we Włoszech i Francji. Daj się skusić zimowej zabawie i przekonaj się, że warto 
postawić na taki rodzaj aktywności.  

Dla wielbicieli adrenaliny
W trakcie naszych podróży chętnie zaproponujemy Państwu atrakcje  zapewniające ekstremalne doznania  
i szybki dopływ adrenaliny, m.in.: rejsy katamaranami, obserwowanie rekinów z klatki, loty helikopterami, skoki 
spadochronowe, off – road,  canyoning, coasteering, pojazdy buggy, trekking, snorkeling, nurkowanie itp. 
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Wyjazdy tematyczne  
Imprezy przygotowywane w oparciu o ustalony wcześniej temat przewodni. To odkrywanie 
tajemnic powstawania lokalnych przysmaków, wycieczki śladami znanych osób, zwiedzanie 
winnic Toskanii czy Alzacji wraz z degustacją win w miejscu ich powstawania. Organizujemy 
warsztaty kulinarne prowadzone przez renomowanych szefów kuchni - bo jak powszechnie wiadomo,  zwyczaje 
danego kraju najlepiej poznaje się przez kuchnię. Dokładamy wszelkich starań, aby proponować miejsca 
wyjątkowe i urokliwe. Korzystamy z usług sprawdzonych partnerów, aby zapewnić najwyższą jakość usług,  
a zapraszani przez nas eksperci są autorytetami w swoich dziedzinach i chętnie podzielą się z Państwem swoją 
bogatą wiedzą zdobywaną przez lata.

Bogate referencje 
Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji współpracować z nami chętnie udostępnimy referencje, 
potwierdzające zorganizowane z sukcesem imprezy dla największych firm z Polski i nie tylko, dla których od lat 
jesteśmy partnerem realizującym tę najprzyjemniejszą część biznesu. 
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi ofertami. Mając nadzieję na kolejne realizacje imprez lub 
rozpoczęcie współpracy. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji 
Zespół Huber Travel / Max Event 

Dlaczego my? 
• Projektujemy programy i realizujemy wyjazdy w oparciu o nasze  

wieloletnie doświadczenie oraz wsłuchując się w Państwa potrzeby.
• Współpracujemy tylko z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.
• Jesteśmy elastyczni i nie popadamy w rutynę - staramy się wyprzedzać dynamicznie rozwijający się 

rynek turystyczny. Monitorujemy nowe trendy oraz stale szukamy nowych  
i atrakcyjnych form rozrywki.

• Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta  - oferujemy optymalny program dopasowany do 
budżetu oraz oczekiwań.

• Lubimy spełniać marzenia innych. 



KAMBODŻA
W Kambodży na szczególną uwagę zasługuje ukryty w dżungli kompleks świątynny Angkor Wat – to wspania-
łe monumentalne obiekty pozostawione przez starożytny lud Khmerów. Warto również odwiedzić tętniącą 
życiem, pełną riksz i skuterów stolicę kraju Phnom Penh, gdzie można podziwiać najpiękniejsze zachody 
słońca nad Mekongiem. Na uwagę zasługują Pola Śmierci – spuścizna historyczna po reżimie Czerwonych 
Khmerów oraz kolonialna architektura prowincjonalnych miasteczek. Kambodża to również raj dla miłośni-
ków plażowania – najpopularniejsze ośrodki znajdują się w Sihanoukville oraz Kep. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się wyjazdy łączone z Birmą, Tajlandią, Laosem lub Wietnamem. 

TAJLANDIA
Na miejscu zachwyca urzekająca natura, mnogość buddyjskich świątyń, klasztorów, tajemniczych ruin oraz 
tradycyjna tajska kuchnia. Zapraszamy zarówno do Bangkoku - stolicy kraju, wielobarwnej metropolii, w 
której doskonale widoczne są kontrasty tradycji i nowoczesności, jak również do wspaniałych ośrodków 
wypoczynkowych takich jak Pattaya, Phuket, Krabi, Koh Samui czy Khao Lak, gdzie życie tętni do późnych 
godzin nocnych. Każde spotkanie z lokalnymi mieszkańcami utwierdzi Państwa w przekonaniu, iż Tajlandia 
nie bez powodu zwana jest „krainą uśmiechu”. 

Azja

BIRMA (MYANMAR)
Nie ma tu markowych sklepów, salonów samochodowych, supermarketów ani autostrad. Birma to skansen 
Azji -  przez lata niedostępny i zapomniany. Dla wielu osób wyjazd do Birmy to kwestia moralna – jechać  
i wspierać juntę, która od ponad 50 lat zamyka kraj na świat zewnętrzny i niewoli swoich obywateli, czy nie 
jechać i wyrazić w ten sposób bunt przeciwko dyktaturze. Warto jednak zwiedzić ten kraj, a przy odrobinie 
wysiłku z naszej strony większość wydanych pieniędzy trafi w ręce lokalnych prywatnych przedsiębiorców. 
Birma jest czarująca i najbardziej dziewicza ze wszystkich azjatyckich destynacji. Jest też bardzo biedna, a 
mimo to ludzie są bardzo gościnni i przyjaźni. Przeważa tam buddyzm, a przepiękne stupy, ślady pradaw-
nych cywilizacji i tropikalna przyroda, to największe atrakcje tego kraju. 

8



WIETNAM
Wietnam to zgiełkliwe miasta, tysiące stożkowych kapeluszy i zachwycająca natura. Ilość ludzi i 
skuterów w Hanoi czy Ho Chi Minh jednocześnie przerażają i fascynują przybyszów ze starego kontynentu. 
To kraj o niezwykle burzliwej historii (kolonizacja, okupacja oraz wyniszczająca wojna z USA), która wywarła 
ogromny wpływ na dzisiejszą kulturę oraz społeczeństwo. Niesamowite widoki, jedyna w swoim rodzaju 
Zatoka Ha Long, białe plaże oraz przebogata, egzotyczna przyroda. W ofercie mamy fantastyczne wycieczki 
objazdowe wzdłuż wybrzeża Wietnamu.  

CHINY
Państwo środka, gdzie cywilizacja kształtowała się przez ponad 4 tys. lat. Od czasów Marco Polo kraj ten fa-
scynuje podróżników, intryguje tajemniczą kulturą, egzotyką, pięknem krajobrazów i zabytkami. Pokażemy 
Państwu Pekin z Zakazanym Miastem, Chińskim Murem, Świątynią Nieba, Placem Tiananmen, a w Xi’an  
zobaczą Państwo niezwykłą Terakotową Armię. Od miejskiego zgiełku warto uciec do regionu Guilin, jednego 
z najpiękniejszych miejsc nie tylko Chin, ale i całego świata. Podczas rejsu po rzece Li można obserwować 
soczyście zielone wzgórza, pola ryżowe oraz ściany skalne wyżłobione milionami lat działania wody. Propo-
nujemy też odwiedzić legendarny Klasztor Shaolin oraz  Szanghaj, gdzie przejadą się Państwo najszybszym 
superekspresem na świecie.  
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JAPONIA 
Kraj kwitnącej wiśni, tajemniczy i uduchowiony, gdzie na każdym kroku tradycja przeplata się z nowoczesno-
ścią. Japonia to nie tylko egzotyczne gejsze, siedziby szogunów, orientalne przysmaki, legendarna góra Fuji, 
to także ultranowoczesne Tokio, Nikko, Kioto, Nara czy Hiroszima z jej tragiczną historią. W tym niezwykłym 
kraju lasy drapaczy chmur skrywają buddyjskie i shintoistyczne świątynie. Japonia słynie także z najbardziej 
wyrafinowanej sztuki ogrodowej na świecie. Smaki Japonii poznamy delektując się sushi na  Tsukiji Market, 
poznamy też chanko nabe - potrawę dla zawodników sumo czy wyśmienite shabu shabu. Warto zajrzeć też 
do restauracji Gonpachi, gdzie kręcono sceny do filmu Kill Bill.  



INDIE
Trudno znaleźć bardziej fascynujący kraj. Skala różnorodności przyrodniczej, kulturowej i reli-
gijnej nie ma odzwierciedlenia w żadnym z innych krajów na świecie. W którąkolwiek stronę 
Indii będziemy zmierzać, na pewno czekają nas tam liczne atrakcje. Północ prowadzi nas przez 

Himalaje, serwując niesamowite widoki. Nie da się pominąć „Złotego Trójkąta” (Delhi – Jaipur – Agra)  ze 
zwiedzaniem prawdziwej perły architektonicznej – Taj Mahal czy magicznej Kalkuty – miasta, w którym 
przenikają się wpływy wielu kultur. Północno – wschodnia część kraju to kolorowy Radżastan. W Indiach 
środkowych znajdziemy wiele rezerwatów, które urzekną swym pięknem i egzotyką wielbicieli fauny i flory.  
Z kolei na zachodzie warto zobaczyć  tętniącą gwarem stolicę przemysłu filmowego - Bombaj oraz śródlądo-
we wody regionu Kerala, mieniące się barwami błękitu i szmaragdu. Miłośnicy wypoczynku na plaży odpocz-
ną od zgiełku na przepięknych piaszczystych plażach w regionie Goa nad Morzem Arabskim. 

SRI LANKA 
To jedna z najpiękniejszych wysp świata. Zachwycali się nią Marco Polo, Mark Twain, a Mahatma Gandhi 
twierdził, że piękno Sri Lanki jest niedoścignione. Zobaczymy tu bujną zieloną dżunglę, tarasowe pola ryżo-
we, wspaniałe wodospady, plantacje herbaty i przypraw, poznamy przyjaźnie nastawionych mieszkańców 
wyspy. Znajdziemy tu jedną z najważniejszych buddyjskich świątyń – Świątynię Zęba Buddy w Kandy, zwie-
dzimy stolicę wyspy – Kolombo z licznymi muzeami, świątyniami i egzotycznymi ogrodami. Wielu wrażeń 
dostarczy Park Narodowy Wilpattu ze wspaniałymi okazami miejscowej fauny i flory. Amatorzy trekkingu 
będą szczęśliwi wspinając się na Sri Pada – Szczyt Adama, na którym - jak głosi legenda - wygnany z raju 
Adam postawił swój pierwszy krok. Sri Lanka oferuje również jedne z najpiękniejszych plaż z miękkim pia-
skiem i krystaliczną wodą Oceanu Indyjskiego. 

MALEDIWY
Archipelag na Oceanie Indyjskim oddalony o kilkaset kilometrów od wybrzeża Indii jest synonimem błogiego 
wypoczynku na najwyższym poziomie. Malediwy słyną z prestiżowych i luksusowych hoteli usytuowanych 
przy samej plaży, oferujących formułę all inclusive na najwyższym światowym poziomie. Każda wyspa ma 
bajkowy klimat, otoczona jest błękitną laguną i otoczką białego pudrowego piasku. To raj dla miłośników 
nurkowania i snorkelingu – na tutejszych rafach można podziwiać setki kolorowych ryb, żółwie, delfiny, 
płaszczki, ogromne manty oraz rekiny. To również idealne miejsce do obserwowania płetwala błękitnego w 
jego naturalnym środowisku  – największego ssaka na ziemi.  Zapraszamy na wyjazd marzeń i chwilę lenistwa 
w prawdziwym raju. 
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INDONEZJA / BALI / BORNEO/ JAWA
Największy wyspiarski kraj na świecie, który stanowi naturalny pomost pomiędzy Azją i Australią. 
Indonezja to wyspy, z których najbardziej znane są: Jawa, Sumatra, Borneo, Celebes oraz urzekająca 
wyspa Bali. Na wyspach znajduje się ok. 150 wulkanów tworzących malowniczy i niepowtarzalny 
klimat oraz zielone równiny, charakterystyczne pola ryżowe i bujne lasy tropikalne pełne unikalnych gatun-
ków zwierząt. Żaden kraj nie posiada tak różnorodnych i bogatych miejsc do nurkowania oraz snorkelingu. 
Szacuje się, że 15 % rafy koralowej świata znajduje się właśnie u wybrzeży Indonezji. Szczególnie wyspa Bali 
posiada doskonałą ofertę resortów plażowych i piaszczystych plaż, a masaże wykonywane przez miejscowych 
specjalistów znane są na całym świecie. 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Fascynujące pustynie, oazy czy beduińskie wioski sąsiadują tu z miastami, w których wznoszą się najwyższe 
i najbogatsze budynki świata oraz majestatyczne hotele. To najbogatsze, a jednocześnie jedno z najbezpiecz-
niejszych państw na świecie. Przybysza zachwyci tutejsza nowoczesność i przepych, a wszystko to wplecione 
w wielowiekową kulturę islamu. Dubaj to futurystyczne miasto, zbudowane z wielkim rozmachem. To tu znaj-
duje się Burj Khalifa - najwyższy budynek na świecie, czy Burj Al Arab – hotel w kształcie żagla, uważany za 
najbardziej luksusowy hotel na świecie. Chcesz pojeździć na nartach, gdy na zewnątrz temperatura przekracza 
40 stopni Celsjusza – możesz to zrobić w Ski Dubaj, największym zadaszonym stoku narciarskim. Wśród tej 
nowoczesności doskonale czują się tradycyjne targi złota i przypraw. W Abu Dhabi koniecznie trzeba zobaczyć 
imponujący meczet Szejka Zayeda, a wolny czas warto spędzić w jednym z parków rozrywki – Ferrari World 
lub Yas Waterworld. 

IRAN
To wspaniały kraj, który pod względem kulturowym całkowicie różni się od cywilizacji zachodniej. Mimo, iż 
jest często negatywnie postrzegany, a często zwyczajnie nie rozumiany, w rzeczywistości jest jak wyrabiane 
przez jego mieszkańców dywany: złożony, subtelny i kolorowy. To miejsce idealne na wycieczkę objazdową,  
a na obowiązkowej liście każdej wyprawy znajdują się trzy piękne miasta: Isfahan – miasto mostów i meczetów, 
Jazd – centrum zaroastryzmu, tajemniczej religii o starożytnym rodowodzie i Sziraz miasto miłości, wspaniałych 
ogrodów i słowików. Aby lepiej zrozumieć historię, sztukę i kulturę perską, koniecznie trzeba udać się do Perse-
polis – ruin dawnej stolicy wielkich królów Persji. Pozostałości tego miasta robią ogromne wrażenie. Do Iranu 
przyciąga kultura Orientu, bogactwo historii oraz niespotykana życzliwość i gościnność ludzi. Warto napić się 
tam herbaty w jednej z niezliczonych herbaciarni, zapalić wodną fajkę czy potargować się na lokalnym bazarze. 
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Afryka

KENIA
Ten równikowy kraj, położony na wschodzie Afryki nad Oceanem Indyjskim, przywita Państwa tropikalnym 
klimatem, ciepłą wodą, pudrowymi plażami i pięknymi rafami koralowymi. Miłośnikom egzotycznych przy-
gód proponujemy safari po parkach narodowych i rezerwatach Kenii. W parkach Masai Mara i Samburu z 
pewnością zobaczymy tzw. afrykańską „wielką piątkę” w Parku Amboseli, sfotografujemy zwierzęta na tle 
ośnieżonego Kilimandżaro, a w okolicach jeziora Nakuru zachwyci nas piękno tysięcy flamingów i pelikanów. 
Organizujemy również autorskie wyprawy dla małych grup na Kilimandżaro. 

TANZANIA, ZANZIBAR
Imponujące, dzikie tereny Parków Narodowych Serengeti czy Ngorongoro, dają możliwość obserwacji afry-
kańskich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mieszkańcy Tanzanii – plemiona Bantu i Masajów są nie-
zwykle barwnie ubrani i bardzo przyjaźni w relacjach z turystami. Wybrzeże Tanzanii oraz przynależnej do 
niej wyspy Zanzibar dostarcza znakomitych warunków do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych czy 
snorkelingu. Zanzibar to wspaniałe kurorty z białym piaskiem, ale również wyspa znana z uprawianych tam 
przypraw, które pobudzają zmysły i kulinarną wyobraźnię. 

MAROKO 
Wyjątkowe położenie kraju pomiędzy wybrzeżem Atlantyckim, ośnieżonymi szczytami Atlasu i Saharą jest 
gwarancją wspaniałych krajobrazów. Wielokilometrowe plaże Agadiru zapraszają do wypoczynku. W Wa-
rzazat, zwanym Bramą Pustyni, spędzą Państwo noc na pustyni w ekskluzywnych namiotach, podziwiając 
rozgwieżdżone niebo, a rano zwiedzimy jedno z największych studiów filmowych świata – kręcono tu m.in. 
Kleopatrę, Gladiatora oraz serial Gra o Tron. Wieczorem warto odwiedzić ogromny bazar Dżamaa al-Fina 
w Marrakeszu, który ożywa dopiero o zmroku. Odwiedzimy też filmową Casablancę, a w malowniczym 
portowym miasteczku As-Sawira z tarasu restauracji na dachu będziemy podziwiać białe mury miasta, stare 
medyny i gwarne labirynty suków.
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REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI / KAPSZTAD 
RPA to fascynujący kraj z niesamowitą i burzliwą historią, różnorodnością kulturową oraz fanta-
stycznymi krajobrazami. W ofercie mamy wycieczki objazdowe, podczas których zobaczą Państwo: 
Johannesburg – miasto diamentów, dziko żyjące zwierzęta afrykańskie w Parku Krugera, baraszkujące hipo-
potamy podczas rejsu po estuarium St. Lucia, Durban, Swaziland, przylądek Dobrej Nadziei oraz Kapsztad 
z majestatyczną górą Stołową. Organizujemy również kilkudniowe wyjazdy do Kapsztadu i okolic, gdzie 
zachwycą się Państwo tym kosmopolitycznym miastem i jego kuchnią. Odwiedzimy okoliczne winnice, odbę-
dziemy rejs luksusowym katamaranem o zachodzie słońca, zajrzymy to tutejszych townshipów, gdzie miesz-
kają najbiedniejsi mieszkańcy kraju. Dla osób lubiących ryzyko proponujemy nurkowanie w klatce otoczonej 
rekinami lub zjazd na sandboardzie po piaskowych wydmach. 

MOZAMBIK
Piękna tutejszych krajobrazów nie odda żadna pocztówka, a gorącego słonecznego klimatu nie opiszą żadne 
słowa. Mozambickie plaże należą do najpiękniejszych na kontynencie afrykańskim. Na wspaniałych rafach 
archipelagów Bazaruto i Quirimbas można spróbować snorkelingu podziwiając tutejszą niezwykle barwną  
i różnorodną podwodną faunę i florę. Mozambik to także wspaniałe postkolonialne miasta jak stolica Mapu-
to i Inhambane będące świadectwem dziedzictwa historycznego i kulturalnego kraju, które pamiętają targi 
gdzie handlowano niewolnikami, złotem i kością słoniową. Będąc w Mozambiku koniecznie trzeba zobaczyć 
wspaniałe Parki Narodowe w tym Wielki Park Limpopo, który wraz z południowoafrykańskim Parkiem Na-
rodowym Krugera oraz Parkiem Narodowym Gonarezhou w Zimbabwe tworzy olbrzymi transgraniczny park 
który nie ma sobie równego w całej Afryce.

BOTSWANA
To esencja Afryki. Szczególnie polecamy wizytę w Centralnym Rezerwacie Kalahari oraz w Parku Narodowym 
Chobe, w którym żyje największa na kontynencie populacja słoni afrykańskich. Cudem natury jest delta rzeki 
Okawango, gdzie podczas pory deszczowej powstaje olbrzymie rozlewisko z tysiącami wysepek i mielizn. Ta 
naturalna oaza, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zanim woda wyparuje, daje schronienie 
i pożywienie tysiącom zwierząt. Wokół delty znajdują się dobrze wyposażone lodge, z których organizujemy 
safari na łodziach lub samochodami terenowymi. 
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ZIMBABWE
Wizytówką tego kraju jest cud natury – Wodospad Wiktorii o rozpiętości 1700 m i wysokości 
pond 100 m; huk spadającej wody jest słyszalny w promieniu 40 km. Wodospad można po-
dziwiać lecąc helikopterem, z pokładu łodzi lub spacerując jedną z wielu ścieżek widokowych, 

znajdujących się na terenie Parku Narodowego Wodospadów Wiktorii. Niemniej atrakcyjne są w Zimbabwe 
parki narodowe, wśród których najpopularniejszymi są Hwange, Gonarezhou Mana Pools i Matobo. Poleca-
my także zwiedzenie ruin Wielkiego Zimbabwe, które jest świadectwem bytności na tych terenach potężnej 
starożytnej cywilizacji. Popularne są wycieczki objazdowe, na których możemy łączyć zwiedzanie Namibii, 
RPA i Mozambiku.  

MADAGASKAR
To czwarta co do wielkości wyspa na świecie, obszarem zbliżona do Wielkiej Brytanii, która przed milionami 
lat odłączyła się od kontynentu afrykańskiego, co spowodowało, że znajdziemy tu niepowtarzalne i jedyne na 
świecie okazy przyrody. To wyspa endemitów – występujące tu gatunki roślin i zwierząt nie występują nigdzie 
indziej na świecie. Ma Madagaskarze zobaczą Państwo nie tylko zachwycające plaże otoczone z jednej strony 
szmaragdową wodą a z drugiej zielonymi pióropuszami palm ale także tropikalne lasy, góry a nawet tereny 
pustynne. Niewiele jest tak różnorodnych miejsc na świecie. Nasze wycieczki pozwolą Państwu zakosztować 
tego urokliwego i niepowtarzalnego kawałka ziemi z jego fascynującą fauną i florą oraz polskimi akcentami. 

NAMIBIA 
Namibia to kraina kontrastów, otwartych przestrzeni, dzikich zwierząt i zapierających dech krajobrazów – 
nazywana często najbardziej fotogenicznym miejscem na Ziemi. Czekają tu na Państwa parki narodowe, 
bezkresne obszary pustynne, spienione wodospady i kilometrowe piaszczyste plaże. Narodowy Park Etosha 
to miejsce, w którym można podziwiać dziką afrykańską przyrodę. Warto też zobaczyć Namib - najstarszą 
i zarazem najpiękniejszą piaszczystą pustynię oraz pomarańczowe i wysokie jak góry wydmy Sossusvlej. W 
Namibii z pewnością spotkamy tradycyjnie odziane kobiety z plemienia Himba, słynące z nieprzeciętnej 
urody. Do tego dobra kuchnia ze specjałami z owoców morza i najlepsze wina z RPA. Z przeciętną 300 dni 
słonecznych w roku Namibia jest także znakomitym miejscem do wypoczywania na plażach Atlantyku.
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MAURITIUS 
Ta rajska wyspa na Oceanie Indyjskim oddalona ok. 2000 km od wschodniego wybrzeża Afryki jest 
bardzo zróżnicowana geograficznie – południowa i zachodnia część wyspy to piękne plaże, zachę-
cające do wypoczynku, wschodnie wybrzeże to rozległa rafa koralowa, którą można podziwiać np. 
uprawiając snorkeling. Północna część wyspy, z uwagi na wiejące tam wiatry, to idealne miejsce do uprawia-
nia sportów wodnych. Środek wyspy zajmują góry pokryte lasem deszczowym, który daje schronienie wielu 
wspaniałym okazom fauny i flory, w tym wielu gatunkom endemicznym. Jeśli chcą Państwo kogoś wyróżnić, 
oczarować lub nagrodzić, to wybór tej destynacji będzie idealnym rozwiązaniem. 

SESZELE  
Ten archipelag na Oceanie Indyjskim, położony na północny wschód od Madagaskaru składa się ze 115 
wysp, z których mniej niż połowa jest zamieszkana. Posiada wszystkie walory, aby znaleźć się na liście naj-
bardziej wymarzonych kierunków podróży. Idealna, stała temperatura, plaże o białym, miękkim piasku  
i rozłożyste palmy czynią to miejsce idealnym do wypoczynku. Dodatkowo Seszele dysponują bardzo bogatą 
ofertą luksusowych hoteli i ośrodków SPA, co sprawia, że jest to idealne miejsce wyjazdów dla grup VIP. 
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Europa

MADERA 
Magiczna portugalska wyspa na Atlantyku, zwana krainą „wiecznej wiosny” z uwagi na panujące tam wa-
runki klimatyczne. Jest zielonym podzwrotnikowym rajem, zachwycającym krajobrazami, wszechobecnymi 
kolorowymi kwiatami oraz egzotycznymi owocami. Charakterystyczne dla wyspy klify, urwiska, malownicze 
wodospady oraz kanały irygacyjne zwane lewadami potrafią zaprzeć dech w piersiach. Madera słynie na 
całym świecie m.in. z festiwali kwiatów odbywających się w Funchal, a także wspaniałej kuchni bogatej  
w egzotyczne ryby, owoce i smacznego wina Madeira. Dla spragnionych wrażeń - polecamy pokazy fajerwer-
ków i gwarne parady w karnawale, a także  zjazd w wiklinowym koszu na płozach po wąskich uliczkach stoli-
cy. To idealne miejsce dla osób lubiących ruch. Na wyspie jest wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu, 
m.in. rejsy katamaranem, jeep safari po wyspie, trekking po lewadach, kayaking, canyoning, coasteering itp. 

WYSPY KANARYJSKIE 
Hiszpańskie powulkaniczne wyspy geograficznie należące do Afryki, ukazują piękno natury, kultury i folkloru.  
Oferują atrakcje dla miłośników odpoczynku na pięknych, piaszczystych plażach, jak i dla kochających aktywny 
wypoczynek. Jedna z piękniejszych wysp – Lanzarote – kusi nie tylko wspaniałymi plażami, ale także kolorami  
i kształtami krateru Corazoncillo w Parku Narodowym Timanfaya. Na Teneryfie można podziwiać księżycowe 
krajobrazy z najwyższego hiszpańskiego szczytu – Wulkanu Teide, a także poczuć sporą dawkę adrenaliny 
w Parku Wodnym Siam Park. Miłośnikom bujnej, egzotycznej roślinności z całego świata oraz kolorowych  
i egzotycznych zwierząt, polecamy Loro Parque. Natomiast amatorów windsurfingu i kitesurfingu oraz oso-
by lubiące długie spacery wzdłuż morza przyciągnie Fuerteventura, której piękne piaszczyste plaże ciągną 
się kilometrami. Wyspy Kanaryjskie to również nieskrępowana zabawa i tańce do późnych godzin nocnych  
w licznych klubach i   kawiarniach. 
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SYCYLIA
To perła słonecznej Italii – niezwykła mieszanka przepięknych krajobrazów, ciepłego klimatu, za-
bytków i wspaniałej kuchni. Już starożytni nazywali ją wyspą słońca z uwagi na największą w 
Europie ilość dni słonecznych w roku. To wyspa mitów i legend ze wspaniałymi zabytkami z cza-
sów antycznych, tygiel kultur i narodów, które uczyniły ją tak oryginalną i ekscytującą. Pokażemy Państwu 
klimatyczne miasteczka ze wspaniałymi zabytkami z czasów antycznych m.in. Cefalu, Syrakuzy i Taorminę. 
Zagubimy się w wąskich uliczkach stolicy wyspy – Palermo, które zaskakują swym urokiem i pełne są klima-
tycznych kawiarni. Wjedziemy na największy wulkan w Europie  - Etnę, gdzie będziemy podziwiać wspaniałą 
panoramę wyspy. Sycylia to również wspaniała kuchnia, wyśmienite wina i słynne desery, których spróbuje-
my na miejscu. 

CZARNOGÓRA
Ten niewielki, choć różnorodny kraj określany jest mianem „ukrytej śródziemnomorskiej perły”, łączy piękno 
przyrody z licznymi zabytkami kultury. Choć zajmuje niewielki obszar, mogłaby obdzielić atrakcjami tury-
stycznymi przynajmniej kilka europejskich państw. Zabierzemy Państwa do otoczonej górskimi pasmami Za-
toki Kotorskiej, u stóp której leży portowy Kotor z najlepiej zachowanym średniowiecznym Starym Miastem 
w Europie, wpisanym na listę UNESCO. Dotrzemy do małych średniowiecznych miasteczek przepełnionych 
baśniową atmosferą: Budwy, Baru czy Perastu. Natura nie pożałowała Czarnogórcom oszałamiających pej-
zaży – znajdziemy tu majestatyczne góry w Parku Narodowym Durmitor, najgłębszy kanion w Europie oraz 
Jezioro Szkoderskie – największy na Starym Kontynencie rezerwat ptaków. Czarnogóra to też jedne z najpięk-
niejszych plaż w Europie, które ciągną się kilometrami i pełne są małych zatoczek. 
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GRECJA
To miejsca związane z początkami cywilizacji europejskiej, miejsce narodzin demokracji, filozofii i idei olim-
pijskiej. Oprócz walorów historyczno – kulturowych Grecja przyciąga doskonałymi warunkami do wypoczyn-
ku – bezchmurnym niebem, lazurową wodą, wspaniałą kuchnią i świetną bazą hotelową. Zapraszamy na 
wyjazdy do starożytnych Aten, Salonik, w pobliżu których znajdziemy „wiszące klasztory” oraz na malowni-
cze Chalkidiki i gorące wyspy greckie. Wysp greckich jest tyle, ile atrakcji w samej Grecji – wspaniałe Kreta  
i Rodos, Kos i Zakynthos z najsłynniejszą grecką plażą. Romantyczna wyspa Santorini  - chyba najczęściej 
fotografowana wyspa świata, Mykonos, Kefalonia i dziesiątki innych mniejszych wysp. Grecja to niepowta-
rzalna atmosfera. Za dnia można leżeć na plaży, a wieczorami spacerować po labiryntach wąskich i krętych 
uliczek, odwiedzając niezliczone tawerny i puby.
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ISLANDIA 
Kraj leżący na wyspie o tej samej nazwie, na styku Europy i Ameryki Północnej. To kraj, gdzie góry są różowe, 
rzeki zielone a ziemia „pluje” ogniem i dymem. To kraj ludzi, którzy przez pół roku żyją w ciemnościach,  
a mimo to są największymi optymistami w Europie. Islandia to miejsce dla koneserów: najczystszego powie-
trza i rzek, wielkich pustkowi, księżycowych krajobrazów, surowej przyrody. W Islandii można zobaczyć zorzę 
polarną i gejzery, wygrzać się w gorących źródłach i zmarznąć podczas trekkingu przez góry i lodowce. Wyspa 
‚na chmurnej Północy’ wcale nie jest szara, wręcz przeciwnie - oferuje całą gamę kolorów, które tylko natura 
potrafi  stworzyć. Islandia, wbrew powszechnym opiniom, sprzyja turystom z plecakami i śpiworami, choć 
równie dobrze zaspokoi potrzeby osób, które cenią sobie luksus w podróży. Zapraszamy na nasze autorskie 
objazdowe wyprawy do tego nieprzystępnego i surowego kraju, który jest jednocześnie obłędnie piękny.

CYPR
To niezwykłe połączenie dwóch przenikających się kultur: greckiej - prawosławnej oraz tureckiej 
– islamskiej. Wyspa, gdzie według legendy, w magicznym miejscu zwanym Petra tou Romiou, wy-

łoniła się z morskiej piany Afrodyta – bogini miłości. Panuje tu typowy śródziemnomorski klimat z upalnym 
latem, a wspaniałe plaże i przeźroczysta woda zachęcają do wylegiwania się na słońcu. Ciepłe morze oraz 
liczne lazurowe zatoki zachęcają do kąpieli, snorkelingu i uprawiania sportów wodnych, takich jak: windsur-
fing, kitesurfing czy żeglarstwo. Cypr to również malownicze góry Troodos, miasta, które przyciągają licznymi 
starożytnymi zabytkami. Warto wybrać się w głąb wyspy, gdzie zobaczymy wioski z tradycyjną zabudową  
z kamienia, gdzie produkowane jest wyborne wino Commandaria oraz tradycyjny ser Halloumi. Miłośników 
przyrody zapraszamy na Półwysep Akamas, który jest parkiem narodowym. Można tu spotkać żółwie przy-
pływające, aby złożyć jaja na tutejszych plażach.  

LAPONIA / FINLANDIA
Laponia to kraina obejmująca Finlandię, północną Norwegię, Szwecję i należący do Rosji Półwysep Kolski. 
Fińska Laponia, do której zapraszamy, to wymarzone miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku z naj-
większym ośrodkiem sportów zimowych w Finlandii – Ruka. Kraina oferuje turystom dobrze przygotowane 
trasy do jazdy na nartach, safari na skuterach śnieżnych lub w zaprzęgu psów husky, łowienie ryb spod lodu, 
a także wyjątkową podróż morską: rejs lodołamaczem Sampo  i arktyczną kąpiel w zimnych wodach Zatoki 
Botnickiej. Najbardziej znanym na świecie obywatelem Laponii jest Mikołaj, który mieszka w niewielkiej, 
drewnianej wiosce niedaleko Rovaniemi, dokładnie w miejscu, gdzie przebiega koło podbiegunowe. Można 
go tu odwiedzać przez cały rok.  A jeśli nocleg, to oczywiście w igloo, albo jeszcze lepiej w Lodowym Hotelu. 
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Ameryka 
Północna 

Nowy York  
Zapraszamy Państwa na kilkudniowe wycieczki do najbardziej multikulturowego miasta na świecie. Odkry-
jemy przed Państwem wyjątkowe miejsca, które często są pomijane podczas sztampowo organizowanych 
wyjazdów. Zobaczymy miasto, które nigdy nie zasypia, a za każdym rogiem można spotkać widoki i budynki 
doskonale znane z wielu filmów i popularnych seriali. To wspaniałe centrum światowej rozrywki, miasto dra-
paczy chmur i nowych trendów – miasto, gdzie zewsząd błyska słynny, wybielony „american smile”.

Wschodnie Wybrzeże USA 
Podczas wyjazdu na kilka dni zatrzymujemy się w najchętniej odwiedzanym przez turystów mieście -  No-
wym Jorku. Zobaczymy tam najciekawsze miejsca: Statuę Wolności, Strefę Zero, Time Square, Metropolitan 
Opera oraz przespacerujemy się reprezentacyjną Piątą Aleją. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy jest 
położone na północ od NY miasto Niagara Falls, gdzie można zobaczyć znajdujący się na granicy USA i Ka-
nady słynny wodospad. W poszukiwaniu kolejnych niezapomnianych wrażeń przejedziemy przez Filadelfię 
do położonej dalej na południe stolicy kraju – Waszyngtonu, gdzie wybierzemy się w okolice Kapitolu oraz 
Białego Domu. Warto także odwiedzić Bibliotekę Kongresu oraz Mauzoleum Prezydenta Lincolna. Atrakcję 
turystyczną stanowi też cmentarz Arlington – największa amerykańska nekropolia, gdzie spoczywają szczątki 
członków rodziny Kennedych oraz wielu amerykańskich weteranów wojennych.

Odkrywanie Ameryki, trzeciego pod względem terytorium kraju świata, pochłania bez reszty.  
Każdy region USA posiada charakterystyczne i niespotykane nigdzie indziej walory turystyczne. 
Miłośnikom zwiedzania proponujemy wycieczki objazdowe po zachodnim i wschodnim wybrzeżu. 
Tajemnicza i dzika Alaska zachwyci amatorów przyrody i trekkingu, a fanom plażowania polecamy 
egzotyczne Hawaje. 



Alaska
Amerykanie nazywają ją „The Last Frontier” – to największy stan USA, którego powierzchnia jest ponad 6 razy 
większa od Polski. To jeden z najbardziej dziewiczych i nieskażonych przez człowieka regionów świata. Zetknie-
my się tutaj z niewyobrażalną potęgą przyrody. Zobaczymy unikalne krajobrazy tundry, tajgi oraz dziko żyjące 
zwierzęta w ich naturalnym środowisku: wilki, niedźwiedzie grizzly, łosie i karibu. Nasze wyprawy rozpoczyna-
my z największego i najbardziej znanego miasta Alaski – Anchorage, w którym zapoznamy się z dziedzictwem 
kulturowym i historią tego regionu, odwiedzając Muzeum Historii i Sztuki Ludów i Plemion Eskimoskich. Ob-
cowanie z przyrodą rozpoczniemy od Parku Narodowego Denali, do którego dotrzemy odwiedzając po drodze 
malownicze miasteczka pamiętające czasy gorączki złota. W trakcie wyprawy odwiedzimy również tradycyjną 
indiańską  wioskę i dawną kopalnię złota, gdzie spróbują Państwo swoich sił w wypłukiwaniu tego cennego 
kruszcu. Zaprosimy Państwa na rejs statkiem parowym po rzece Chena oraz na relaksującą kąpiel w gorących 
źródłach. Odwiedzimy wioskę św. Mikołaja, największy park narodowy USA – Wrangell-St. Elias National Park  
oraz największy lodowiec Matansuka. Na koniec zabierzemy Państwa na rejs wzdłuż malowniczych fiordów 
półwyspu Kenai, na którym dowiemy jaka jest różnica pomiędzy foką a lwem morskim.

Zachodnie Wybrzeże USA 
To wyjazd dla miłośników parków narodowych, hazardu i koneserów wina. Naszą przygodę roz-

poczynamy od zwiedzania malowniczych wzgórz San Francisco, następnie przez słynny most Golden Gate uda-
jemy się na całodzienny objazd po krainie wyśmienitych win – dolinach  Napa Valley i Sonoma. Kolejne dni 
to zwiedzanie przyrodniczych cudów natury: Yosemite Park, Dolina Śmierci, Wielki Kanion i Kanion Antylopy. 
Kolejny dzień spędzimy w Las Vegas – światowej stolicy hazardu, gdzie poznamy uroki gry w ruletkę i black jac-
ka, a wieczór spędzimy podziwiając artystów Cirque du Soleil lub pokaz burleski. Naszą podróż kończymy w Los 
Angeles, do którego dotrzemy częściowo słynną Route 66. Na miejscu zobaczymy Beverly Hills, Bulwar Zacho-
dzącego Słońca, ulice Melrose Avenue i Rodeo Drive oraz zrobimy pamiątkowe zdjęcie na tle słynnego napisu 
Hollywood. Ostatni dzień spędzimy na zwiedzaniu słynnego Universal Studios  oraz opalaniu na plażach LA. 
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Hawaje 
Leżą na Oceanie Spokojnym, w skład archipelagu wchodzi 8 wysp. Wszystkie razem należą do 
USA i zostały nazwane stanem Aloha. To dla Amerykanów wymarzone miejsce wypoczynku, gdzie oddają 
się kąpielą i opalaniu na jednych z najpiękniejszych plaż świata. Na wyspach oglądać można szczyty górskie, 
czasem pokryte śniegiem, złote, piaszczyste plaże, klify oraz lasy tropikalne. Warto się wybrać do Heiau – ruin 
świątyni wzniesionej ku czci dawnych bogów na wybrzeżu Kona na Wielkiej Wyspie Hawaii. Obowiązkowe 
punkty zwiedzania to Pearl Harbour, które tragicznymi zgłoskami zapisało się w historii XX wieku oraz Hono-
lulu z przepiękną plażą – Waikiki. Proponujemy Państwu wyjazdy wypoczynkowe oraz objazdy po wyspach.

Kanada
To kraj o niemal nieograniczonych możliwościach turystycznych, oferujący odwiedzającym bogaty i różno-
rodny wybór atrakcji niemal przez cały rok. To Kraina Wielkich Jezior, dziewiczych lasów, prerii, hokeja i sy-
ropu klonowego. To tu, na granicy z USA, znajduje się słynny wodospad Niagara. Mieszkańcy Kanady tworzą 
tygiel kulturowy składający się z licznych grup imigrantów żyjących obok wielu ludów tubylczych. Wspaniałe 
są tu wielkie metropolie, takie jak: Montreal, Toronto, Calgary czy Vancouver – gdzie odkryjemy piękno uni-
katowej kanadyjskiej architektury. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką Kanada ma do zaoferowania są bezkre-
sne i dziewicze lasy, jeziora i rozległe bagna, które znajdują się w Zachodnich Prowincjach i na północy kraju. 
To tu poznamy magię kanadyjskiej przyrody, która zauroczy nas swoją wyjątkowością. Na terenie Kanady 
znajdują się 42 parki narodowe, w których można obserwować różnorodną faunę. Żyją tu m.in.: niedźwiedź 
grizzly, baribal, niedźwiedź polarny, rosomak, łoś czy bizon. Dużym powodzeniem cieszą się rejsy, na których 
można obserwować orki i wieloryby w ich naturalnym środowisku.
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Ameryka 
Środkowa 

MEKSYK
Określany jest „krajem o stu twarzach” – niezwykłe miejsce na relaks, gdzie historia i kultura przeplatają się  
z cudami natury. To miejsce, w którym można wylegiwać się na białych piaszczystych plażach, uprawiać licz-
ne sporty wodne oraz zwiedzać. Odkryjemy tu ślady cywilizacji Majów i Azteków, majestatyczne świątynie, 
piramidy (wśród nich najsłynniejsza Chichen Itza), cenoty – naturalne wapienne studnie wypełnione wodą 
oraz ruiny, które urzekają swym pięknem i egzotyką. Meksyk to również raj dla osób eksplorujących głębiny 
oceanu. Znajdziemy tu najpiękniejsze na świecie rafy koralowe z tysiącami gatunków stworzeń morskich.  
Na powierzchni zachwycą nas bujne tropikalne lasy, pustynie pełne kaktusów, pnące się w niebo szczyty gór-
skie oraz pełni radości ludzie. Stolicą kraju jest Meksyk (Mexico City) będący jedną z największych metropolii 
na świecie. Najpopularniejsze kierunki wyjazdowe, które polecamy, to: Półwysep Jukatan z plażą Cancun oraz 
słynne Acapulco.  
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KOSTARYKA
Ten zielony kraj, pomimo niewielkiego terytorium, jest w stanie zaoferować wszystko, czego zapragną nawet 
najbardziej wybredni turyści. Raj dla miłośników przyrody – parki i rezerwaty zajmują blisko 30% powierzchni 
całego kraju. W ponad 20 parkach można podziwiać dziewicze lasy tropikalne kryjące malownicze wodospa-
dy, liczne niespotykane nigdzie indziej gatunki fauny i flory oraz majestatyczne wulkany. Wspaniałe warunki 
do wypoczynku oferuje wybrzeże Pacyfiku, pełne pięknych plaż i urokliwych zatoczek. Dobrą infrastrukturę 
hotelową znajdziemy m.in. w Playa Manzanillo i Playa Buena – kurortach usytuowanych nad zatoką Papagayo 
czy też w Playa Langosta. Wybrzeże Kostaryki to również doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych. 



KUBA
Bajecznie jasne plaże, morze o intensywnym odcieniu turkusu, rytmiczne dźwięki kubańskiej salsy, 
rum i cygara. Zapraszamy Państwa do tętniącej niepowtarzalną atmosferą Hawany z jej uroczymi 
wąskimi uliczkami, placami i zabytkowymi kabrioletami. Spróbujemy legendarnego koktajlu Moji-
to i sprawdzimy, jak wyrabia się najlepsze cygara na świecie. Przespacerujemy się nadmorskim bulwarem 
Malecon oraz po wpisanej na listę UNESCO kolonialnej starówce. Wieczorem zasmakujemy nocnego życia 
Hawany, podziwiając wspaniałe tancerki z kabaretu Tropicana. W naszej ofercie posiadamy wycieczki objaz-
dowe, gdzie oprócz dekadenckiej Hawany, odwiedzamy piękne kolonialne miasta, takie jak zaprojektowane 
przez Francuzów Confuegos, gdzie spotkamy wiele przykładów architektury neoklasycystycznej czy Trinidad - 
kolonialną perłę Karaibów i dawną stolicę baronów cukrowych. Odwiedzimy również region Vinales  - urocze 
miasteczko i centrum uprawy tytoniu. W trakcie przejazdu zawitamy na farmę krokodyli i przejedziemy się 
po górach rosyjskimi ziłami z napędem na 6 osi. Wyjazdy kończymy relaksem na słynnych złotych piaskach 
Varadero, korzystając z uroków karaibskiego słońca.

DOMINIKANA  
Kraj zajmuje część wyspy Hispaniola, dzieląc ją z Haiti. Tak właśnie wygląda raj na ziemi – krystalicznie czy-
sta woda, wielokilometrowe piaszczyste plaże, świeże owoce, gaje kokosowe i dzika przyroda. Dominikana 
to mnóstwo świetnych miejsc do plażowania, m.in. Punta Cana, Bavaro, Bayahibe, Las Terrenas, półwysep 
Barahona, ale nie tylko. Park Narodowy Jaragua to największy obszar chroniony na Karaibach. Warto zo-
baczyć tropikalne lasy, wśród których rośnie heban i mahoń. Porastające całą wyspę palmy są domem dla 
wielu gatunków egzotycznych ptaków. Południowe wybrzeże Dominikany sprzyja żeglarstwu – oferuje wiele 
przepięknych i dzikich zatoczek, gdzie bezpiecznie można rzucić kotwicę i pływać w turkusowej wodzie. Dzię-
ki bogato rozwiniętej infrastrukturze turystycznej (rewelacyjne jedzenie i alkohole w pakiecie all inclusive) 
przyjezdni mogą liczyć na wypoczynek najwyższej klasy. 
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JAMAJKA
Ten zakątek Karaibów przyciąga idealnym klimatem – nie występują tu pory roku, a temperatura w okoli-
cach 27 stopni  Celsjusza utrzymuje się przez cały rok. Wyspa znana jest przede wszystkim dzięki Bobowi 
Marleyowi, który rozpropagował muzykę reggae na całym świecie. Znajdziemy tutaj jego muzeum, a kult 
jego postaci widoczny jest na każdym kroku. Wybrzeże Jamajki to raj dla turystów – do kąpieli zachęcają 
piękne plaże, na których cień dają rozłożyste liście palm kokosowych. Najczęściej odwiedzanymi miejscami 
na wyspie są: Ocho Rios, Rio Bueno, Runaway Bay oraz stolica wyspy Kingston. Jamajka przyciąga również 
pięknymi widokami, egzotyczną fauną, florą i ciekawą kulturą. 



Ameryka 
Południowa 

BRAZYLIA
Brazylia to zapierające dech w piersiach widoki, wszechobecna samba, karnawał w  Rio, wspaniałe tropi-
kalne plaże, kolonialne miasta, ogromne parki z przepięknymi wodospadami i niespotykaną roślinnością. 
Wybrzeże Brazylii jest najdłuższe i chyba najpiękniejsze na świecie – zresztą wizytówką tego kraju jest słynna 
Copacabana – najpiękniejsza plaża świata. Żelaznym punktem każdej podróży do tego kraju jest słynny szczyt  
Corcovado w Rio de Janejro – z symbolem Brazylii – posągiem Chrystusa Zbawiciela.  Warto wejść również 
na słynną Głowę Cukru, z której roztacza się zachwycający widok. Podczas wyjazdów staramy się pokazać 
różne oblicza Brazylii oraz jej fascynującą kulturę poprzez różnego rodzaju atrakcje, m.in.: pokazy tańców w 
klubach, odwiedziny w szlifierni szlachetnych kamieni, zwiedzanie historycznych miejsc jeepami, wizyta w 
eko – wiosce, a także spacery po amazońskiej dżungli i safari łodziami z łowieniem piranii. 

PERU
Ten kraj leżący w zachodniej części Ameryki Południowej jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych miejsc 
na Ziemi, które zachwyca bogactwem przyrodniczym, kulturowym, a także kuchnią, muzyką i folklorem. Jego 
górskie tereny stały się kolebką starożytnej, wysoko rozwiniętej cywilizacji. Nasze trasy poprowadzą Państwa 
przez pozostałości imperium Inków  - Cuzco, magiczne Machu Picchu, które przytłacza wielkością zachowa-
nych budynków oraz ich symboliką. Zwiedzimy najgłębszy na świecie kanion Colca, jezioro Titicaca z pływa-
jącymi trzcinowymi wioskami oraz zagadkowe rysunki na pustyni Nazca. Przespacerujemy się też wąskimi 
uliczkami Limy – stolicy kraju oraz innych malowniczych kolonialnych miasteczek. Jednak Peru to nie tylko 
pradawne ruiny - połowa terytorium kraju to amazońska dzika puszcza, pełna niezwykłych krajobrazów, 
wspaniałej roślinności i egzotycznych zwierząt. Oferujemy też wyjazdy łączone z Boliwią lub Ekwadorem. 
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ARGENTYNA 
Mówi się, że  Argentyna mieści w sobie wszystkie krajobrazy świata. To ojczyzna zmysłowego tan-
ga, piłki nożnej, steków i wykwintnych win. Zachwycająca jest tu przyroda - majestatyczne szczyty 
górskie, kolorowe kaniony, kotliny i spowite we mgle doliny. Tu znajduje się najwyższy szczyt obu 
Ameryk – Aconcagua. W całym kraju znajdują się 34 parki narodowe – najciekawsze z nich to Park Narodowy 
Iguazu z najpiękniejszymi na świecie wodospadami, Park Narodowy Ziemi Ognistej oraz Park Narodowy Los 
Glaciares w Patagonii z fantastycznymi tworami polodowcowymi. Na trasie wycieczki nie może zabraknąć 
boskiego Buenos Aires, które kusi nocnym życiem i wszechobecnym tangiem. Doskonałych warunków do 
wypoczynku dostarczają szerokie, rozległe i piaszczyste plaże wybrzeży Argentyny oraz duży wybór hoteli. 

CHILE 
Ten najdłuższy kraj Ameryki Południowej, położony pomiędzy Pacyfikiem a ośnieżonymi szczytami Andów, 
ma do zaoferowania wiele ciekawych miejsc. Znajdziemy tu górskie krajobrazy, lodowce, pustynie, na któ-
rych od setek lat nie padał deszcz, wulkany, wodospady i jeziora. Naszą uwagę przykują wspaniałe winnice, 
szerokie plaże oraz gościnni i uśmiechnięci mieszkańcy. Nawet amatorzy białego szaleństwa odkryją tu coś 
dla siebie - w ośrodku narciarskim Valle Nevado znajdziemy 37 kilometrów dobrze przygotowanych tras 
narciarskich. Zaprosimy Państwa też do Santiago de Chile – stolicy kraju z tysiącem barów i restauracji, 
dziesiątkami muzeów i kościołów oraz zabytkowymi kamienicami i pałacykami. W trakcie vine – tour po-
znają Państwo smak wspaniałych win ze znanej na całym świecie Doliny Maipo. Odwiedzimy malownicze 
miasta: Valparaiso leżące u stóp Andów oraz Vino del Mar przyciągające turystów pięknymi plażami. Chile 
to też przyległe wyspy z chyba najsłynniejszymi Wyspami Wielkanocnymi znanymi z kamiennych posągów.  
To wspaniały kraj, którego zwiedzanie można połączyć z Boliwią, Argentyną czy Peru. 

KOLUMBIA  
Zapraszamy Państwa do kraju mistycznego El Dorado i średniowiecznych konkwistadorów. Nasze wycieczki 
to szansa na zapoznanie się z bogatą kulturą rdzennych mieszkańców Kolumbii, zwiedzanie kopalni szmarag-
dów, muzeum złota oraz wizyty w najpiękniejszych miastach – Bogocie, Medelin czy Cartagenie – wpisanej 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W trakcie podróży poznamy Kolumbię od podszewki, spróbujemy 
lokalnych przysmaków, przekonamy się na własne oczy, jak wygląda amazońska dzicz, a także wypijemy 
filiżankę aromatycznej kawy na plantacji w Armenii, gdzie poznamy również cały proces jej uprawy i pale-
nia. Dotrzemy też do Parku Narodowego Wysp Rosario, gdzie będziemy się rozkoszować widokiem rajskich 
wysepek różańcowych. Wizyta w Kolumbii będzie też doskonałą okazją do nauki samby oraz gry w tejo – 
dyscypliy liczącej sobie ponad 500 lat. Organizujemy też wyjazdy łączone z Ekwadorem i Galapagos. 
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Australia 
AUSTRALIA
Największą atrakcją tego jedynego państwa - kontynentu na świecie jest bez wątpienia przyroda. Zobaczyć 
tu można lasy równikowe, pustynie, sawanny, największy monolit świata Ayers Rock, największy park świata 
Kings Park oraz wiele gatunków zwierząt m.in. misie koala, kangury, krokodyle, dziobaki, ptaki emu i kiwi. 
Występują tu również tereny trudno dostępne dla człowieka, zwane red center outback. Charakteryzują się 
pustynnym krajobrazem, brakiem roślinności i czerwoną barwą ziemi, a temperatury dochodzą tam do 
50° Celsjusza. Do najciekawszych miast Czerwonego Lądu należą: Sydney z wizytówką miasta - budynkiem  
Opera House oraz Melbourne, które zostało dwukrotnie uznane przez „The Economist” za najlepsze miasto 
do życia na świecie. Jednak największą atrakcją Australii jest Wielka Rafa Koralowa  - to największy tego typu 
twór na świecie, a jej wiek szacuje się na 45 mln lat. Rafa składa się z ponad 900 wysepek i ok. 3 tysięcy 
mniejszych raf i jest jedynym widocznym z kosmosu wytworem organizmów żywych. Australia to także 
Aborygeni  - rdzenni mieszkańcy kontynentu, których historię można poznać m.in. na skalnych malowidłach  
w Parku Kakadu oraz wspaniałe plaże i słońce przez większą część roku. 

NOWA ZELANDIA 
To raj dla wielbicieli przyrody i gór oraz miłośników aktywnej turystyki i sportów ekstremalnych, szukających 
ciszy i wytchnienia. Ta wyspa to prawdziwy koniec świata – jest najdalej na południe wysuniętym archipe-
lagiem Oceanii i jedną z najpóźniej odkrytych przez człowieka wysp. To zapierające dech w piersiach krajo-
brazy: ośnieżone pasma górskie, wiecznie zielone lasy, rwące rzeki, gorące źródła, gejzery i polodowcowe 
jeziora. Nie dziwi więc fakt, że Philip Jackson wybrał ten kraj do kręcenia scenerii trylogii „Władca Pierścieni”. 
Warto zobaczyć Wellington  - główny ośrodek kulturalny i rozrywkowy Nowej Zelandii oraz Queenstown 
– ośrodek dla miłośników różnego rodzaju aktywności sportowych. Queenstown to również najsłynniejszy 
kurort narciarski z doskonale przygotowanymi trasami zjazdowymi oraz idealne miejsce dla osób potrzebują-
cych dopływu adrenaliny – można tu spróbować skoków spadochronowych, skoków na bungee, raftingu oraz 
lotów balonem. Rekomendujemy też wizytę we wspaniałych parkach krajobrazowych: Fiordland National 
Park oraz Abel Tasman National Park. W trakcie naszych podróży poznamy też kulturę, tradycję i rzemiosło 
pierwszych mieszkańców wyspy – Maorysów. 
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