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JAROSŁAW KUŹNIAR

Od kilku lat przybliżamy przedsiębiorcom oraz przyjaciołom podróży, świat poza szlakiem.

Z naszej wspólnej wyprawy z najdalszych zakątków świata wracamy bogatsi nie tylko

o wrażenia, smaki i fotografie lecz o konkretną wiedzę z zakresu, którego Ty lub Twoja firma

potrzebujecie.

Jesteśmy butikowym biurem podróży, które angażuje najlepszych trenerów i mentorów

z danej dziedziny oraz przewodników z danego regionu wyprawy - nie korzystamy z atlasów

i podręczników oraz wiedzy teoretycznej, tylko z doświadczenia. Zawsze zabieramy ze sobą

specjalistów w swoich branżach, tak aby szkolenia i wykłady, które prowadzimy w danej

kulturze i miejscu były dla Was praktyczne i osadziły się w Was na stałe, aby kojarzyły się

z miejscem, w którym będziemy się znajdować, emocjami i konkretnym doświadczeniem.

WSTĘP

goforworld.com / Dziennikarz

SZANOWNI PAŃSTWO,

https://twitter.com/jaroslawkuzniar
https://www.facebook.com/Jaros%C5%82aw-Ku%C5%BAniar-LIVE-218219766896/
https://www.instagram.com/jaroslawkuzniar/?hl=pl


Wyprawy goforworld.com to najśmielsza realizacja podróżniczych

i marzeń. Poznajemy od podszewki kulturę, ludzi, obyczaje

– uzupełniamy ją o wiedzę. Program naszych podróży 

opracowujemy z przewodnikami, którzy nie tylko znają cel wyprawy

– oni po prostu tym żyją.

ORGANIZACJA 
WYPRAW

UCZESTNICY NASZYCH WYJAZDÓW SĄ OBSŁUGIWANI 

W SPOSÓB KOMPLEKSOWY:

● Organizujemy wyjazd, plan wyprawy, logistykę 

● Przygotowujemy nowatorskie programy szkoleń

● Ubezpieczamy naszych uczestników

Dobieramy 
trenerów 

i przewodników

Spełniamy 
marzenia

Tworzymy 
idee wyjazdu 

Concierge





Wstęp:

Pachnie kawą, przygodą i wolnością. Nasza podróż do Kolumbii będzie
niesamowicie intensywna, otwarta na poznanie tego kipiącego od energii
i zieleni świata. Przed nami czternaście dni podglądania egzotycznej przyrody
i odwiedzania magicznych, kolumbijskich miasteczek. Zapomnicie o tym, że w
Polsce będzie wtedy zima!

KOLUMBIA

CENA: 

20 900 PLN Z BILETEM | 16 900 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera:
-zakwaterowanie ** | ***
-transport na miejscu
-ubezpieczenie
-przewodnika (PL)
-pokaz salsy i lekcja tańca
-zwiedzanie farmy kawowej w Salento
-zwiedzanie Medellin śladami Pabla Escobara
-wejście na skałę w Guatape
-gondolę w Medellin
-forteca Castillo de San Felipe de Barajas - Cartagena
-obserwację ptaków - Minca
-paddle-board/snorkelling na wyspie Casa en el Agua
-Sanktuarium Flamingów na Cabo de la Vela
-możliwość popływania na kitesurfingu na Cabo de la Vela

Cena nie zawiera
-wyżywienia
-dodatkowo płatnej odnowy biologicznej i zabiegów w kurortach

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Maja Hawranek, Szymon Opryszek, Jarosław Kuźniar

Dziennikarze i podróżnicy. Ich teksty ukazują się między innymi na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Dużego Formatu”. Mistrzowie pióra, 
przemierzają świat w poszukiwaniu wyjątkowych historii. Dla naszych 
Podróżników poprowadzą wyprawę po Kolumbii





Wstęp:

Gruzji oddaliśmy serce. Odwiedzamy ją z radością i wielką pokorą. Czekamy na 
oszałamiające widoki i lokalne przysmaki, ale przede wszystkim – na 
niezwykłych ludzi, którzy otwierają się przed nami i wiele uczą. Tym razem 
wyjedziemy na chwilę poza Gruzję, żeby zobaczyć także Azerbejdżan. To będzie 
wspaniała przygoda!

GRUZJA I AZERBEJDŻAN

CENA: 
6 200 PLN – BEZ BILETU

Cena zawiera:
•noclegi w hotelach *** (pokoje dwuosobowe) i na winnicy (pokoje 
wieloosobowe) 
•pełne wyżywienie
(śniadania, lunche i kolacje w tradycyjnych restauracjach, w tym ostatnia 

kolacja z pokazem tańców gruzińskich) 
•supra gruzińska na winnicy z pokazem folklorystycznym 
•transport autobusem klimatyzowanym 
•wynajęcie samochodów 4x4 do przejazdu do regionu Tushetia oraz przejazdy 
na miejscu w regionie 
•bilety na pociąg relacji Tbilisi-Baku-Tbilisi 
•wizy do Azerbejdżanu 
•wejścia do wszystkich odwiedzanych miejsc 
•przewodnictwo polskojęzyczne na całej trasie 
•ubezpieczenie 

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych 
•dopłaty do pokoju jednoosobowego 
•atrakcji niezawartych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar





Wstęp:

Japonia zachwyca za każdym razem tak samo! Wracamy tam wiosną, z wielką 
tęsknotą i emocją. Przed nami wspaniała wyprawa pełna smaków, widoków, 
których nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie. I do tego kwitnące wiśnie… 
Ten widok koi nerwy i daje energię do życia!

JAPONIA

CENA: 

13 300 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera:
•Zakwaterowanie ** | ***
•Transport na miejscu
•Polskiego Przewodnika
•Skytree
•Rejs po zatoce
•Udział w pokazie parzenia herbaty
•Rejs na wyspę Miyajima
•Park małp
•Onsen
•Wejścia do pozostałych atrakcji ujętych w programie
•Ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•Biletów lotniczych (służymy pomocą przy ich zakupie)
•Wyżywienia
•Dopłaty do pokoju jednoosobowego
•Atrakcji nieujętych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jakub Karpoluk

Japonia płynie w jego żyłach w dosłownym tego

słowa znaczeniu. On japonista i kulturoznawca.

Jego żona Yoko to tłumaczka, autorka,

działaczka. Wspólnie pokazują Japonię,

pozwalają innym jej doświadczyć. Piszą, tworzą,

podróżują. Przedstawią nam niesamowity teatr

no. Widowisko wymagające skupienia, uwagi

i wielkiej pokory.





Wstęp:

Islandia to znakomite miejsce do obserwacji zorzy polarnej. Duża szerokość 
geograficzna wyspy sprawia, że łatwo tam o obserwacje tego niezwykłego 
zjawiska. Tańczące światła na nocnym niebie przepięknie komponują się z 
nieziemskimi widokami islandzkiego krajobrazu. Właśnie dlatego jedne z 
najpiękniejszych fotografii zorzy pochodzą właśnie z Islandii. Ruszacie z nami?

ZORZA NA ISLANDII - WIOSNA

CENA: 

4 300 PLN Z BILETEM

Cena zawiera
•Bilet lotniczy – standard basic (tylko bagaż podręczny – możliwość dokupienia 
bagażu rejestrowanego)
•Transport na miejscu
•Przewodnika i opiekuna w osobie Karola Wójcickiego
•Noclegi w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych z oddzielnymi łóżkami 
ze śniadaniami w dwóch miejscach w jednym z hoteli brak śniadania a w 
jednym z miejsc wspólna łazienka
•Wszystko związane z tematyką zorzy

Cena nie zawiera
•Wyżywienia (poza śniadaniami w hotelach)
•Dopłaty do pokoju jednoosobowego
•Atrakcji nie zawartych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Karol Wójcicki

popularyzator astronomii, dziennikarz 
naukowy, prezenter telewizyjny.
Twórca największego w Polsce 
astronomicznego fanpage 
„Z głową w gwiazdach” na Facebooku.
Współpracownik Gazety Wyborczej. 
Prowadził programy popularnonaukowe 
na antenie Discovery Science i TVN 
Turbo. Nauczyciel astronomii w szkole 
podstawowej Eureka. W latach 2008-
2016 związany z Centrum Nauki 
Kopernik,





Wstęp:

Gruzja to stan umysłu! Także dla naszych Podróżników sprzed roku. Przyjaźnie 
trwają bowiem do dziś. Tym razem postanowiliśmy ruszyć go Gruzji śladem jej 
smaczków. Chcemy być blisko ludzi, wziąć udział w biesiadzie, zakosztować 
doskonałego wina i spłynąć górską rzeką, podziwiając przez cały czas 
zapierające dech w piersiach widoki… Dacie się zaprosić?

GRUZJA

CENA: 

5 870 PLN Z BILETEM | 5 000 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•noclegi w hotelach *** (pokoje dwuosobowe) i na agroturystyce w Vardzi, 
Shatili i Gurjaani (wieloosobowe)
•pełne wyżywienie: śniadania, lunche i kolacje
•transport autobusem klimatyzowanym
•wynajęcie samochodów 4x4 do przejazdu: Akhmeta-Shatili-Mutso-Tbilisi
•suprę gruzińską w winnicy z pokazem folklorystycnym
•wejście do wszystkich odwiedzanych miejsc
•polskiego przewodnika
•Ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych
•dopłaty do pokoju jednoosobowego
•atrakcji niezawartych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar





Wstęp:

Przygoda? Oto ona! Podczas naszej podróży będziemy przemieszczać się na
skuterach śnieżnych, spędzimy noce w chacie z dala od typowych
turystycznych miasteczek, mając na wyłączność dziki krajobraz Spitsbergenu.
Zwiedzimy stolicę Svalbardu, Longyearbyen, będziemy prowadzić psie zaprzęgi,
podejrzymy morsy w ich naturalnym środowisku… A to dopiero początek!
Naszym przewodnikiem będzie Mikołaj Golachowski, człowiek, który
Spitsbergen może nazwać drugim domem.

SPITSBERGEN Z GOLACHOWSKIM

CENA:

29 500 PLN Z BILETEM

Cena zawiera
•bilety lotnicze
•zakwaterowanie (hotele, chatka)
•transport na miejscu
•przewodnika, Mikołaja Golachowskiego
•ubezpieczenie
•trzydniową wycieczkę na skuterach śnieżnych (przewidziane wyżywienie)
•rejs statkiem pod lodowiec Wahlenberg i kolację
•rejs statkiem do Barentsburga
•podróż psimi zaprzęgami
•zwiedzanie jedynej czynnej kopalni na Spitsbergenie
•podróż statkiem do Longyarbyen
•muzeum North Pole Expedition
•wycieczkę statkiem na kolonie morsów
•eksplorację jaskini lodowej

Cena nie zawiera
•wyżywienia (poza wycieczką na skuterach i posiłkami na statkach)
•dopłaty do pokoju 1-osobowego
•atrakcji niezawartych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Mikołaj Gołachowski i Jarosław Kuźniar

Biolog, ekolog i podróżnik. Doktor nauk przyrodniczych
oraz tłumacz. Koncentruje się na polarnych krańcach
Ziemi, dwukrotnie zimował na Polskiej Stacji Antarktycznej
im. H. Arctowskiego (raz jako kierownik 32. Polskiej
Wyprawy Antarktycznej), a jako przewodnik turystyczny
regularnie odwiedza Antarktykę Zachodnią
i subantarktyczne wyspy. Od paru lat poznaje również
Arktykę, sześć razy dotarł nawet na biegun północny. Jest
autorem popularnonaukowych książek dla dzieci
i młodzieży Pupy, ogonki i kuperki (z ilustracjami Mroux)
oraz Gęby, dzioby i nochale.





Wstęp:

Położony nad Morzem Arabskim przepiękny – Oman. Podobno odwiedza się go
nie tylko dla miast, ale dla krajobrazów i przestrzeni, bo to one są niezwykłe…
Pustynny i górzyste tereny są wyzwaniem dla podróżnika. Jednak dla
krajobrazów i poznania omańskiej kultury – warto, a każda chwila jest
bezcenna! Ruszamy na wyprawę z Anną Polakowską, która pokochała Oman
całym sercem. Przed nami wyprawa w małej grupie i podróż samochodem
terenowym.

OMAN

CENA: 
9 500 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•wizę omańską
•ubezpieczenie
•noclegi w hotelach, mieszkaniach, namiotach na pustyni
•wynajęte samochody, paliwo, kierowcy
•opiekę polskiego przewodnika przez cały czas trwania wyprawy
•opiekę przewodnika - Beduina na pustyni
•pieczenie beduińskiego chleba na ognisku
•bilety wstępu do jaskini, bait as safah, fortu, muzeum narodowego
•opłatę za krótką przeprawę łódką w Wadi Shab
•bilet na rejs łodzią – podziwianie delfinów na wolności
•wizytę w rezerwacie żółwi
•korzystanie z dwóch basenów na osiedlu As Sifah (podczas dwóch ostatnich 
dni)
•1 lunch, 1 kolacja, 4 śniadania

Cena nie zawiera
•opłaty za snorkling (opcja dla chętnych 9 OMR)
•wyżywienia: od 8 OMR dziennie
•biletu lotniczego z opłatami lotniskowymi (służymy pomocą przy zakupie)

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Anna Polakowska

Z wykształcenia fizyk, uwięziona przez lata w
korporacji, wreszcie wolna i gotowa robić to, co
kocha najbardziej. Od 20 lat podróżująca, gdzie
oczy poniosą. Znawczyni Omanu i fanka krajów Azji
Centralnej. Wspaniale zorganizowana, z
zamiłowaniem do improwizacji.





Wstęp:

Australia to zawsze jedno z największych marzeń dla podróżnika. Spełniliśmy je
w zeszłym roku i była to jedna z najpiękniejszych podróży, jakie przeżyliśmy!
To z Julią Raczko, która mieszka na tamtym końcu świata od kilku lat –
podróżniczką, autorką bloga Where is Juli + Sam, a teraz książki „Julia jest w
Australii” ruszamy na podbój Krainy Kangurów. Czeka na nas Sydney, Uluru-
Kata Tjuta National Park, Melbourne… Poznamy lokalne smaki, zwiedzimy
winnice, zjedziemy poza szlak, żeby zobaczyć, czy Australia da się okiełznać

AUSTRALIA

CENA: 

18 350 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•Bilety lotnicze wewnętrzne
•Transport na miejscu
•Noclegi
•Bilety wstępu (opera w Sydney, park Uluru}
•Opiekę przewodnika i opiekuna
•Wyprawę na rafę
•Wyprawę na krokodyle
•Ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•Biletów lotniczych
•Wyżywienia
•Dopłaty do pokoju 1 osobowego
•Innych atrakcji i zwyczajowych napiwków
•Wyjazdu Nowa Zelandia [opcja]

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Julia Raczko

Wyjechała do Australii, żeby zobaczyć kontynent. 
Została z miłości do miejsca i człowieka. Dziś dzieli 
się Australią z Czytelnikami na swój wyjątkowy 
sposób.





Wstęp:

Gruzji oddaliśmy kiedyś serce. Wracamy tu zawsze z radością i wielką pokorą.
Czekamy na oszałamiające widoki i lokalne przysmaki, ale przede wszystkim –
na niezwykłych ludzi, którzy otwierają się przed nami i uczą życia. Tym razem
wyjedziemy na chwilę poza Gruzję, żeby zobaczyć także fragment przepięknej
Armenii.

GRUZJA I ARMENIA

CENA: 

4 650 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•Noclegi w hotelach*** i na agroturystyce w Vardzi
•Transport autobusem/busem klimatyzowanym i jeepami
•Przewodnika (PL | ENG)
•Śniadania i kolacje
•Opłaty graniczne
•Suprę gruzińską na winnicy w Gurjaani
•Ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•Biletów lotniczych
•Pozostałych posiłków, napoi i alkoholu
•Dopłaty do pokoju jednoosobowego
•Zwyczajowych napiwków

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar





Wstęp:

Alaska – zawsze! Usłyszeliśmy to od naszych Podróżników tak często i tak szczerze,
że zdecydowaliśmy się na kolejną podróż na koniec świata. Każdy, kto był na Alasce
powtarza jak mantrę, że to miejsce magiczne, potężne i nietknięte w wielu
miejscach przez nikogo prócz siły natury. Mamy to samo w sercu od paru lat.
Latem 2018 roku Alaska ponownie będzie nasza! Zobaczcie co nas czeka i dołączcie
do wyprawy: Nasza podróż od początku do końca została przygotowana przez
Zespół goforworld.com. Nie chcemy iść na skróty i oddawać naszych Podróżników
amerykańskim biurom podróży, które zaokrętują Was na gigantycznego cruisa i
obwiozą po Alasce w sekundę. Każda z naszych wypraw towarzyszących (kuter
rybacki płynący do restauracji rybnej na krańcu świata, podróż legendarną
alaskańską koleją) została wliczona w cenę. Przez cały czas będzie z nami
dedykowany tej wyprawie polski przewodnik.

ALASKA

CENA:

20 100 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•zakwaterowanie ***
•transport na miejscu (w tym loty wewnętrzne)
•przewodnika (PL)
•ubezpieczenie
•rejs lokalnym promem między wyspami
•wyprawa kutrem rybackim do restauracji na krańcu świata
•podróż pociągiem Denali Star
•całodniowa wyprawa po Parku Narodowym Denali
•pozostałe bilety wstępu do odwiedzanych miejsc

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych na Alaskę i powrotnych
•wyżywienia
•wizy amerykańskiej (służymy pomocą przy wyrabianiu)

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Adrian Gronek

Podróżnik, który samotnie przemierzył Alaskę. Wędruje, 
wspina się, biega. lubi stawiać sobie wymagające, 
sportowe cele i sprawdzać granice własnych 
możliwości. Kocha Północ.





Wstęp:

Syberia – już dwa razy sprostaliśmy temu wyzwaniu, ale to kraina, która wzywa
nas ponownie. Jedziemy poznać świat skuty lodem i zamrożony do kości. To
marzenie, które może zaskakiwać. A jednak – spacer po zamarzniętym Bajkale,
podróż koleją transsyberyjską – tego się nie zapomina. Musicie doświadczyć
Syberii. Warto!

SYBERIA

CENA: 

11 300 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•noclegi
•transport na miejscu (w tym loty wewnętrzne i kolej transsyberyjską)
•polskiego Przewodnika
•wizy
•Muzeum Bajkału
•wyprawę na Olchon
•wycieczkę Uazami po lodzie na przylądek Hoboj
•wyprawę rowerową po Bajkale
•tekking po Bajkale
•kolację pożegnalną

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych z i do Moskwy - służymy pomocą przy ich zakupie
•wyżywienia, napojów i alkoholu
•atrakcji niezawartych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar





Wstęp:

Zapomnijcie o zimnym i szarym lutym 2019 roku. W goforworld.com chcemy
Was zabrać wtedy do Argentyny i Urugwaju. Mamy fantastycznych
przewodników – ludzi stamtąd, z ogromną wiedzą, która pozwoli nam pójść
poza szlakiem, czyli tak jak lubimy najbardziej.
Najpierw poczujemy rytm tanga w Buenos Aires, poznamy smak prawdziwej
argentyńskiej wołowiny. Sprawdzimy ile jest prawdy w śpiewaniu o Buenos
jako boskim mieście Południowej Ameryki.

URUGWAJ I BUENOS

CENA: 

13 950 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•Zakwaterowanie (pokoje 2 lub 3 osobowe)
•transport na miejscu
•defilada w Montevideo
•przewodnik po Buenos
•przewodnik po Urugwaju
•pokaz tanga w Buenos
•kolacja pożegnalna w Urugwaju
•ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych
•wyżywienia, napoi i alkoholu
•atrakcji nie zawartych w programie
•dopłaty do pokoju jednoosobowego

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Karolina Marczewska

Od kilku lat mieszka i pracuje w Urugwaju. Była 

dziennikarka TVN24, obecnie gwiazda urugwajskiej 

telewizji. Ten niesamowity kraj zna doskonale i to 

zarówno od strony kultury, jak i mediów.





Wstęp:

Kinematografia rozbudziła nasze pragnienia i rozpaliła podróżnicze marzenia.
Plenery kręcone w Nowej Zelandii zachwycają i rodzi się pytanie: czy tam
naprawdę jest tak pięknie? Tak! Potęga przyrody wciąż góruje nad człowiekiem.
I właśnie tu przeżyjemy wielką przygodę.

NOWA ZELANDIA

CENA: 

13 600 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•Transport na miejscu 
•Zakwaterowanie w hotelach 
•Ubezpieczenie 
•Przewodnika 
•Rejs statkiem 
•Bilety na trasie Melbourne - Christchurch - Sydney 

Cena nie zawiera
•Wyżywienia

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami:

Wyjechała do Australii, żeby zobaczyć kontynent. 
Została z miłości do miejsca i człowieka. Dziś dzieli 
się Australią z Czytelnikami na swój wyjątkowy 
sposób.





Wstęp:

Czekają na nas dawne himalajskie królestwo Ladakh, Dolina Nubry u podnóża
Karakorum i płaskowyż Changtang z wysokogórskim jeziorem Tso Moriri w
indyjskiej części Himalajów. Podróżując wynajętymi samochodami będziemy
oglądać pustynne krajobrazy północnej strony Himalajów, najciekawsze
buddyjskie klasztory Ladakhu i Nubry, powędrujemy przez przełęcze i
malownicze wąwozy, odwiedzimy tradycyjne wioski. Zatrzymamy się na krótko
w Delhi starając się choć trochę poznać to niezwykłe miasto.

HIMALAJE INDYJSKIE

CENA: 
10 800 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•zakwaterowanie
•transport na miejscu (w tym loty wew. na trasie Delhi-Leh-Delhi)
•opiekę Przewodniczki, Kasi Mazurkiewicz
•wstęp do zwiedzanych obiektów
•lunch u Dolmy, nauka lepienia pierożków momo
•wycieczka po Old Delhi
•potrzebne pozwolenia
•napiwki w hotelach, restauracjach i dla kierowców
•Ubezpieczenie

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych do i z Indii - służymy pomocą przy ich zakupie
•wyżywienia (około 250 - 300 USD)
•wizy - służymy pomocą przy wyrabianiu

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jedzie z nami: Katarzyna Mazurkiewicz

Podróżniczka, wraz z mężem Andrzejem 
prowadzi od 1994 roku Agencję 
Podróżniczą Terra Incognita. Państwo 
Mazurkiewiczowie to prekursorzy 
profesjonalnych pokazów slajdów 
podróżniczych w Polsce. W 1988 po raz 
pierwszy wyruszyli w Himalaje indyjskie i 
nepalskie, a ich kolejne wyprawy to między 
innymi Daleki Wschód, Mongolia, Azja 
Środkowa, Iran, Pakistan, Tybet, Turcję, 
Gruzja i wiele innych.





Wstęp:
Korea Południowa zachwyca, zdumiewa, wymaga poznania poza szlakiem.
Właśnie dlatego tak ważne jest, aby poznawać ją z kimś, kto mieszka w Korei
i obcuje z nią na co dzień. Taką osobą jest nasz przewodnik Szymon Brużewicz,
który o swoich początkach opowiada: „Przez pierwsze miesiące Hye-Ryon (moja
żona) prowadziła mnie wszędzie, dosłownie, za rękę i pomagała mi zrozumieć
różnice kulturowe. Przyleciałem po raz pierwszy do Seulu nie jako turysta, lecz ze
świadomością, że będę tutaj mieszkał”. Teraz pokaże nam najpiękniejsze zakątki
Korei, zapraszając nas na naprawdę wyjątkową podróż.

KOREA POŁUDNIOWA

CENA: 
17 500 PLN BEZ BILETU

Cena zawiera
•bilety lotnicze na trasie: Busan - Jeju oraz Jeju -Seul
•transport na miejscu
•zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych bez wyżywienia
•ubezpieczenie KL: 30.000 €, NNW: 15 000 PLN, bagaż: 1000 PLN
•opłatę obowiązkową na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
•atrakcje w postaci: Góra Namsan, Pałac Gyeongbokgung, Pałac Changdeokgung, 
Pałac Changgyeonggung, królewskie nekropolie, rejs kutrem, świątynia Bulguksa, 
świątynia Seokguram, kompleks pałacowy Donggung, wizyta w wytwórni tofu, 
degustacja beopju, Busan Tower, Seongsan, Haenyeo, plantacja mandarynek, 
plantacja herbaty, Hallim Park, całodzienna wycieczka do DMZ

Cena nie zawiera
•biletów lotniczych na trasie Warszawa - Korea - Warszawa
•dopłaty do pokoju 1-osobowego
•wyżywienia
•atrakcji nieujętych w programie

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar





Wstęp:

Kraina wulkanów, gejzerów, niedźwiedzi, łososi, monstrualnych homarów i
niesamowitych widoków, których nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie!
Kratery, pola lawy, wybuchające gejzery i czynne wulkany sprawiają, że
Kamczatka fascynuje i rzuca Podróżnikowi ogromne wyzwanie. Wiemy, bo rok
temu przeżyliśmy to i chcemy więcej. Ruszajcie z nami po niezwykłą przygodę!

KAMCZATKA

CENA: 
18 500 PLN BEZ BILETU

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie w hotelach i chatkach turystycznych
sprzęt biwakowy (namioty, sprzęt do gotowania itp
transport na miejscu
wyżywienie wg. rozpiski: B – śniadanie, L – lunch, D - kolacja
ubezpieczenie
opiekuna goforworld
lokalnego przewodnika i kucharza
lot helikopterem do Doliny Gejzerów i wulkanów Koryaksky, Avachinsky i Dzendzur
trekking na wulkany: Tolbachik, Gorely, Mutnovsky i Awaczyński
eksplorowanie obszarów wulkanicznych
wizyty w gorących źródłach
koncert folklorystyczny i muzeum etnograficzne w Esso
rejs łodzią po Zatoce Avacha i do Wyspy Starichkov

CENA NIE ZAWIERA
biletów lotniczych (służymy pomocą przy ich zakupie)
wizy rosyjskiej (służymy pomocą przy wyrabianiu)
posiłków i atrakcji niezawartych w programie
dopłaty do pokoju jednoosobowego

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły:

Jadą z nami: Jarosław Kuźniar



DZIĘKUJEMY

kuzniar@goforworld.com


