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PRZELOTY MIĘDZYNARODOWE
Przeloty odbywają się samolotami rejsowymi z międzylądowaniem w jednym z portów lotniczych.
Dokładne informacje o godzinach przelotów i zbiórce otrzymają Państwo na ok. trzy tygodnie
przed wycieczką w liście, który wysyłamy e-mailem (jeśli podali go Państwo na umowie) lub pocztą. Podczas niektórych lotów na terenie Europy, linie lotnicze nie zapewniają posiłku oraz napojów.
Wówczas istnieje możliwość kupienia kanapki na pokładzie za ok. 5 EUR/szt. Podczas długich rejsów do i z Azji serwowane będą dwa posiłki, w tym co najmniej jeden ciepły oraz zimne i ciepłe
napoje.
Wybór miejsca w samolocie możliwy jest tylko podczas odprawy na lotnisku.

DOKUMENTY PODRÓŻY
Dokumentem podróży będzie paszport. Paszport musi być ważny 6 miesięcy od daty powrotu i
posiadać przynajmniej 2 wolne strony na pieczątki. Przed wylotem otrzymają Państwo od nas
polisy ubezpieczenia oraz informacje związane z wyjazdem. Nie pełnią one jednak funkcji voucherów, ponieważ na miejscu jest lokalny przewodnik. Bilety na wszystkie przeloty wewnętrzne
w Mongolii będzie miał ze sobą lokalny przewodnik.
UWAGA: Po odprawie prosimy nie wyrzucać wydruku biletu elektronicznego. Może okazać
się on niezbędny podczas powrotnego lotu do Polski.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu linia lotnicza zapewnia przelot w późniejszym terminie, a jeśli to konieczne także nocleg i wyżywienie.
BAGAŻ PODCZAS PRZELOTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WEWNĄTRZ MONGOLII
Bagaż główny: Waga bagażu nadanego przez 1 osobę w trakcie odprawy biletowo-bagażowej
nie powinna przekraczać 20 kg lub 30 kg (w zależności od linii lotniczej). Dla dwóch lub więcej
osób posiadających jedną sztukę wspólnego bagażu, waga bagażu nie może przekroczyć również 20 kg lub 30 kg. Informacje o przewoźniku oraz o limicie bagażowym znajdą Państwo w
liście, który prześlemy na ok. trzy tygodnie przed wylotem.

Podczas przelotów wewnętrznych korzystamy m.in. z linii Aero Mongolia. Waga bagażu nadanego przez 1 osobę w trakcie odprawy biletowo-bagażowej nie powinna przekraczać 15 kg. Dla
dwóch lub więcej osób posiadających jedną sztukę wspólnego bagażu, waga bagażu nie może
przekroczyć również 15 kg.
UWAGA: Prosimy pamiętać o podpisaniu bagażu i zapięciu na szyfr lub kłódkę.
Nasze firmowe zawieszki otrzymają Państwo przed wylotem.
Warto zaopatrzyć się w kłódki z certyfikatem TSA (Transportation Security Administration).
Służby celne mają prawo otworzyć walizkę w celach kontroli bezpieczeństwa. Tylko takie kłódki mogą być otwarte przez służby celne bez uszkadzania ich. Pozostałe po otwarciu nie nadają
się już do użytku. Tyczy się to jednak tylko służb celnych w Europie i USA.
Bagaż podręczny: 1 sztuka, nieprzekraczająca wymiarami sześcianu o wymiarach 55cm / 40cm /
20cm i nie cięższą niż 5 kg; a także płaszcz, parasol, niewielkich rozmiarów torebkę i niewielką
ilość materiałów do czytania na pokładzie samolotu. Wszystkich pasażerów obowiązują przepisy dot. przewozu bagażu, np. zakaz przewozu przedmiotów niebezpiecznych oraz przepisy
celne i graniczne.
PAKOWANIE BAGAŻU GŁÓWNEGO
Z uwagi na charakter wycieczki najwygodniejszym bagażem będzie duża miękka torba podróżna lub plecak, walizka raczej się nie sprawdzi.
Podczas pakowania przydatne okażą się duże plastikowe torby. Może się zdarzyć, że w trakcie
podróży część ubrań zamoknie od deszczu.
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Zdarza się, że podczas lotu kosmetyki tracą szczelność i rozlewają się w bagażu. Dobrze jest je
również zapakować w oddzielne plastikowe woreczki.
Jeśli podróżujemy z drugą osobą, mając do dyspozycji dwie torby, dobrze jest spakować część
rzeczy każdej z osób do jednej, pozostałe do drugiej. W przypadku zagubienia jednego bagażu
przez linie lotnicze, co zdarza się bardzo rzadko, pozwoli to komfortowo doczekać momentu
dostarczenia przez linię zagubionego bagażu.
Podczas pobytu w hotelu, na lotnisku, na dworcu czy podczas przeprawy promowej usługi bagażowe nie są objęte ceną wycieczki, w niektórych miejscach nie są one w ogóle dostępne. Prosimy wziąć to pod uwagę przygotowując bagaż.
PAKOWANIE BAGAŻU PODRĘCZNEGO
Bagaż podręczny nie powinien być zbyt duży i ciężki. Najwygodniejszy będzie plecak o pojemności 10-20 l. Warto trzymać dokumenty lub pieniądze w oddzielnych saszetkach, dodatkowo
w plastikowych torbach, co ochroni jest przed kurzem czy wilgocią. Tyczy się to głównie paszportu, biletów lotniczych czy pieniędzy.
Ze względu na przelot samolotem (zarówno podczas przelotów międzynarodowych, jak i wewnątrz Mongolii) w bagażu podręcznym nie wolno przewozić przedmiotów zaliczanych do
niebezpiecznych (nożyki, pilniczki oraz płyny, żele i aerozole itp.). Zgodnie z przepisami płyny
przewożone w bagażu podręcznym muszą znajdować się w pojemnikach, z których żaden nie
może przekraczać 100 ml - muszą być one zapakowane w jedną przezroczystą plastikową zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej jednego litra (np. torebka dwuścienna w wymiarach 22 cm x 15cm, z plastikowym suwakiem). Perfumy i alkohol zakupione w sklepach
wolnocłowych można wnosić na pokład samolotów, jednak muszą być one zapakowane w specjalnie zapieczętowane przez personel sklepu torby.
PŁYNY O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 100 ML, ZAKUPIONE POZA UE, NIE MOGĄ BYĆ
WWOŻONE DO UE W BAGAŻU PODRĘCZNYM (oznacza to, że jeśli powrót do kraju odbywa się przez port UE, nie można dokonać zakupu takich płynów na lotnisku w Azji).
Definicja substancji płynnych, których w dużych ilosciach nie wolno przewozić w bagażu podręcznym obejmuje: wodę i inne napoje, zupy, syropy, perfumy, żele (np. do włosów), pasty (w
tym pasty do zębów); kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs), kremy,
odżywki i oliwki, spraye, substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty)
oraz inne substancje o podobnej konsystencji.
W bagażu podręcznym przyda się długopis, gdyż podczas podróży wypełnia się liczne formularze wjazdowe, wyjazdowe, deklaracje celne itd.
CO ZABRAĆ ZE SOBĄ:
 ubrania: powinny być dostosowane do trasy i terminu (proszę sprawdzić tabelę klimatyczną); lekkie, oddychające, wygodne ubrania, sweter lub inne ciepłe okrycie (np. lekka kurtka
puchowa) może się przydać o poranku i wieczorem, długie spodnie
 wygodne obuwie, np. sportowe lub lekkie trekkingowe, do tego skarpety, przydadzą się też
sandały,
 małą torbę lub mały plecak.
 ręcznik turystyczny
 okrycie głowy dla ochrony przed słońcem, strój przeciwdeszczowy,
 wiatrówkę
 kosmetyki na własny użytek
 okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, balsam nawilżający,
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przejściówkę do gniazdka elektrycznego,
karty pamięci do aparatu fotograficznego lub zapasowe filmy, baterie,
preparat przeciwko komarom.
kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem)
latarkę z zapasowymi bateriami
nawilżającą pomadkę do ust
drobne prezenty jak zdjęcia, pocztówki, cukierki, przekąski, książeczki dla dzieci. Przydają
się podczas spotkań z lokalną ludnością
 drobne przekąski jak batony, suszone owoce, cukierki na własne potrzeby
INFORMACJA O NOCLEGACH W MONGOLII
 Hotele, z których korzystamy w Ułan Bator na trasie to obiekty o standardzie 3*. Poza Ułan
Bator zakwaterowanie w jurtach (tradycyjnych mongolskich namiotach). Wyposażenie jest
skromne: dostępne są łazienki z prysznicami i WC (zazwyczaj wspólne). Jurty posiadają
również restauracje, także pod namiotem. Najczęściej jest również prąd. Jurty są 2-osobowe.
Wszystkie jednak przestronne, prosto urządzone lecz w bardzo dobrym standardzie. Jurty
wyposażone są w wygodne łóżka, pościel, koce, drewniane krzesła, piecyk, mają także często
elektryczność. O czystość w jurtach dba obsługa. Dodatkowo w obozowisku znajduje się budynek restauracyjny oraz budynek z prysznicami, umywalkami i toaletami. Dostępna jest
także gorąca woda. Budynek z prysznicami wyposażony jest w dostępne ręczniki i podstawowe kosmetyki w dozownikach. Na pustyni Gobi lepiej używać swoich ręczników, ponieważ bliskość pustyni nie pozwala na utrzymanie idealnego stanu ich czystości. W jurtach jest
dość chłodno, sugerujemy zabrać ciepłe ubrania i cieplejszą bieliznę do spania.
KLIMAT
Mongolię charakteryzuje surowy, kontynentalny klimat. Zima jest długa, wietrzna i mroźna, z
niewielkimi opadami śniegu. Na pustyni Gobi występują jedne z największych amplitud pomiędzy temperaturą w dzień a w nocy. Nasze wycieczki organizowane są w czasie najprzyjemniejszej pory roku - gorącego, zielonego lata, które przypomina nasze lato. Średnia temperatura
w tym czasie to +20 C w ciągu dnia.
Średnie najwyższych (W) i najniższych (N) temperatur w wybranych miastach, podane w °C.
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Ułan Bator
W
N
-16
-25
-11
-22
-3
-14
7
-5
15
3
20
9
22
12
20
10
14
3
6
-5
-6
-16
-14
-22

Gogi
W
N
-9
-22
-2
-17
5
-9
13
-1
20
6
26
12
27
14
26
13
20
7
12
-2
2
-12
-5
-18

Moron
W
N
-15 -29
-9
-24
0
-16
9
-6
16
0
21
8
23
10
22
8
16
0
8
-9
-4
-18
-13 -25

4

RÓŻNICA CZASU W STOSUNKU DO CZASU W POLSCE
W okresie czasu letniego +6 godzin; w okresie zimowym +7 godzin. Na terenie całego kraju obowiązuje jedna strefa czasowa.
PRZECHOWYWANIE PIENIĘDZY
Najlepiej zabrać ze sobą zarówno gotówkę, jak i karty kredytowe. Nigdy jednak nie należy
trzymać ich w jednym miejscu. Dobrze jest również gotówkę rozłożyć na cześci. Przyda się specjalna torebka zawieszana na szyi bądź pasek z kilkoma kieszeniami, gdzie można trzymać pieniądze. Bezwzględnie należy pilnować pieniędzy w takich sytuacjach jak przepakowywanie,
zakupy czy wymiana waluty.
POSIŁKI
W hotelach śniadania serwowane są w postaci stołu szwedzkiego oferującego potrawy kontynentalne i lokalne, dania gorące i zimne. Pozostałe posiłki będzie okazja spróbować w lokalnych barach i restauracjach. W czasie pobytu na wsi można spróbować również posiłków przygotowanych przez lokalnych mieszkańców. Kuchnia mongolska jest prosta ale smaczna, dominuje w niej mięso (baranina) i produkty mączne. Latem nadarzy się okazja do spróbowania
świeżego nabiału: słodkiego jogurtu, suszonego sera czy sławnego kumysu.
TRANSPORT
W Ułan Bator transfery autokarem, poza Ułan Bator japońskimi lub rosyjskimi minivanami z napędem na 4 koła.

SAMOLOTY
Zgodnie z programem wycieczki duże odległości pokonywać będą Państwo samolotami. Bilety na
przeloty wewnętrzne będą w posiadaniu przewodnika lub pilota.
Podczas przelotów wewnętrznych korzystamy z różnych lokalnych lini (np. Aero Mongolia).
Na trasach wewnętrznych obowiązują te same zasady przewozu bagażu, co podczas przelotów
międzynarodowych.

OBSŁUGA PILOTA I PRZEWODNIKÓW
Grupie towarzyszy licencjonowany polski pilot wycieczek, który spotyka się z grupą w dniu
wylotu na lotnisku w Warszawie. W każdym mieście jest również przewodnik miejscowy posługujący się językiem chińskim i angielskim. W zwiedzanych miejscach polski pilot tłumaczy
to, co o zabytkach opowiadają lokalni przewodnicy.
WYMIANA PIENIĘDZY, KARTY PŁATNICZE
W Mongolii obowiązującą walutą jest tugrig (MNT). Najlepiej wymieniać dolary albo euro, a
najlepszym do tego miejscem są kantory w stolicy. W stolicy również można wypłacić pienią5

dze z bankomatu (najlepiej używać wypukłej karty Visa, może zdarzyć się że karta płaska zostanie odrzucona). W mniejszych miastach też ewentualnie znajdują się małe filie banków,
gdzie można wymienić pieniądze. W niektórych przypadkach można zapłacić dolarami, ale
wtedy trzeba uważać na kurs. Warto też zwrócić uwagę, by nie brać ze sobą starych banknotów
- często są skupowane po gorszym kursie, lub wręcz sprzedawca odmawia ich wymiany.
NAPIWKI
Po przylocie do Mongolii pilot zbierze pieniądze przeznaczone na zwyczajowe napiwki dla lokalnych przewodników oraz kierowców. W cenę wycieczki nie są wliczone napiwki za usługi
bagażowe. Poza branżą turystyczną dawanie napiwków nie jest w Mongolii powszechnie przyjęte.
POROZUMIEWANIE SIĘ
Językiem urzędowym jest język mongolski. W powszechnym użyciu jest również jęz. rosyjski.
Język angielski jest również językiem, jakim posługują się lokalni przewodnicy podczas wycieczki.
NAPIĘCIE W SIECI
220V / 50Hz. W niektórych hotelach potrzebna jest przejściówka, którą można wypożyczyć w
hotelu. Typy wtyczek, spotykane w Mongolii:

Poza Ułan Bator częsty brak zasięgu telefonów i brak internetu.
BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wysokie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Kradzieże kieszonkowe, wyrywanie torebek, kradzieże bagażu (m.in. na lotnisku Chinngis Khan) zdarzają
się coraz częściej, podobnie jak napady rabunkowe na cudzoziemców w miejscach odosobnionych
oraz w pociągach na trasie via Ułan Bator (linia z Zamyn Uud na granicy chińskiej do Sukhbaatar na
granicy rosyjskiej). Odnotowano przypadki agresywnego zachowania, wyłudzania pieniędzy od
podróżnych przez tzw. bagażowych na przejściu granicznym w miejscowości Sukhbaatar. Kradzieże
kieszonkowe zdarzają się głównie w domach towarowych, zatłoczonych sklepach, w środkach komunikacji miejskiej (szczególnie w trolejbusach w Ułan Bator), na dworcach i lotniskach.
ZDROWIE PRZED WYJAZDEM
Wyjeżdżających do Mongolii nie dotyczą obowiązkowe szczepienia. Warto się zaszczepić przeciw WZW typu A i B oraz przeciw durowi brzusznemu i tężcowi. Wycieczki organizowane są
w czasie letnim, tak więc szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu również jest
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wskazane. Warto zabrać ze sobą podręczną apteczkę: leki przeciwbólowe, tabletki na ból gardła i przeziębienie oraz przeciw biegunce. Mogą przydać się również chusteczki odświeżające,
plastry, bandaże i antybiotyk. Prosimy pamiętać o zabraniu leków, które zażywają Państwo
regularnie. Należy pamiętać o kremie z filtrem i nakryciu głowy, temperatura może być wysoka.
Na miejscu zalecamy przestrzegać zasad higieny i pić wodę wyłącznie przegotowaną lub butelkową.
W razie potrzeby skorzystania z miejscowych usług medycznych należy zgłosić się do pilota,
bądź bezpośrednio do centrum alarmowego Ubezpieczyciela (numer telefonu znajdą Państwo
na polisie).
Na wypadek konieczności skorzystania z porady medycznej lub hospitalizacji koszty do 100
EUR z reguły pokrywa sam poszkodowany. Rachunki (należy pamiętać, aby zawsze o nie poprosić) rozliczane są po powrocie do Polski. Przed podróżą zalecamy wykonanie wszelkich niezbędnych badań oraz przeglądu stomatologicznego.
LEKI
Ze względów praktycznych wskazane jest zabranie najczęściej stosowanych w domu leków.
Apteczka podróżna powinna zawierać środki przeciw komarom, dezynfekujące, plastry, leki
przeciw biegunce i przeziębieniu.
Jeśli w bagażu podręcznym planują Państwo przewozić igły do podawania leku, wówczas niezbędne będzie zaświadczenie w języku polskim i angielskim wydane przez lekarza, zaświadczające o konieczności podania leku, poświadczone pieczątką.
ZDROWIE W PODRÓŻY
Mongolia jest krajem bezpiecznym, ale różnica flory bakteryjnej może być kłopotliwa dla osób o
zwiększonej wrażliwości. Należy pamiętać, aby często myć i dezynfekować ręce, unikać dotykania twarzy i obgryzania paznokci oraz nawykowego obgryzania różnych rzeczy np. długopisów.
Tempo zwiedzania dostosowane jest do kondycji przeciętnego turysty.
JEDZENIE I PICIE W PODRÓŻY
Aby ustrzec się chorób należy dbać o higienę osobistą, unikać żywności niewiadomego pochodzenia i pić wyłącznie napoje zamknięte fabrycznie. Prosimy unikać napojów z lodem, bowiem
lód rzadko robiony jest na bazie butelkowanej wody. Przez otwarciem butelki nalezy zwrócić
uwagę, czy nie była ona naruszona.
Z pewnością przydadzą się środki pozwalające szybko zdezynfekować dłonie – żele, chusteczki.
Woda z kranu nadaje się do mycia zębów. Nie zaleca się jej spożywania. Owoce należy spożywać po ich umyciu i obraniu ze skórki.
Jedząc na ulicy powinno się zwrócić uwagę czy sprzedawca ma rękawiczki (jeśli serwuje jedzenie rękoma) oraz czy zachowane są inne podstawowe zasady higieny.
OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
Latem w większości regionów Mongolii słońce operuje bardzo silnie. Prosimy o zabranie ze
sobą środków z wysokim filtrem chroniących przed słońcem. Przyda się również czapka lub
chustka oraz okulary przeciwsłoneczne.
JET LAG, CZYLI ZMIANA STREF CZASOWYCH
Jet lag to typowa dolegliwość podczas przekraczania kilku stref czasowych w krótkim czasie.
Charakteryzuje się ogólnym zmęczeniem, sennością i rozdrażnieniem.
7

Oto kilka rad, które pomogą Państwu przyzwyczaić się szybko do nowej strefy czasowej.
1.
Zaraz po wejściu do samolotu przestawić zegarek na czas obowiązujący w miejscu docelowym.
2.
Od początku jeść i odpoczywać według czasu obowiązującego w miejscu docelowym.
3.
Podczas nocnych przelotów spać jak najwięcej.
4.
Unikać ciężkich potraw oraz dużych ilości alkoholu.
5.
Podczas lotu warto co jakiś czas wstawać i robić lekkie ćwiczenia ruchowe.
6.
Po przylocie unikać drzemki w ciągu dnia i położyć się spać według nowego czasu.
UBEZPIECZENIE
Uczestnik imprezy organizowanej przez Biuro Podróży CT Poland jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów
leczenia i pomoc w podróży (assistance) do 100 000 PLN na każde zdarzenie (w tym, na podstawie
dodatkowej umowy zawartej pomiędzy Biurem Podróży CT Poland a TUiR Allianz, ryzyko zaostrzeń i powikłań chorób przewlekłych); wypłatę świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku do 10000 PLN; pokrycie kosztów
utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 1000 PLN. Szczegółowe informacje można znaleźć w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży zagranicznej GLOBTROTER”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, w szczególności z częścią „Wyłączenia odpowiedzialności”.
Przydatne numery telefonów: pogotowie ratunkowe - 103, policja - 102, straż pożarna - 101, policja drogowa - 124.
WIZA
Obywatele RP udający się do Mongolii nie muszą posiadać wizy.
AMBASADA
Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Pekinie (Chiny).
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej
Chińska Republika Ludowa, Pekin, 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600
PRZEPISY GRANICZNE, CELNE I DEWIZOWE W MONGOLII
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się deklarację celną, w której należy podać ilość posiadanych środków pieniężnych i wwożone przedmioty wartościowe. Nie ma żadnych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Obłożony restrykcjami jest natomiast wywóz
dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez
uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy
wolnocłowe, antykwariaty itp.).
Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą więzienia od 8 do 25 lat. W Ułan Bator zabronione
jest konsumowanie alkoholu w miejscach publicznych.
ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA
Podróżując po Mongolii musimy pamiętać, że jesteśmy tylko gośćmi i że regulacje tego kraju
zostały stworzone w oparciu o miejscowe realia a nie dla wygody turystów.
Turystyka jest jednak bardzo ważną gałęzią przemysłu dla Mongoli i rząd oraz lokalna administracja kładą duży nacisk, aby turystów było coraz więcej i aby zapewnić im szeroki wachlarz
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możliwości, zarówno jeśli chodzi o zakwaterowanie, transport i zwiedzanie. Podróżując po
Mongolii należy pamiętać, aby:
1.
Minimalizować skutki naszego pobytu.
2.
Nie śmiecić, nawet jeśli miejscowi to robią.
3.
Nie robić zdjęć ludziom, jeśli sobie tego nie życzą.
4.
Nie niecierpliwić się, jeśli np. sprzedawca nie rozumie o co nam chodzi.
5.
Przestrzegać prawa danego regionu oraz lokalnych zwyczajów.
6.
Szanować inne zwyczaje, nawet jeśli ich nie rozumiemy.
7.
Okazywać szacunek w miejscach kultu religijnego, zachować ciszę, jeśli takie są regulacje
w danym miejscu.
PODSUMOWANIE
Podróżowanie po Mongolii różni się od podróży po Europie czy innych regionach świata.
Mongolia to wciąż kraj rozwijający się. Dokładamy wszelkich starań, aby podróż Państwa
przebiegła sprawnie i komfortowo. Na miejscu korzystamy z lokalnych firm transportowych,
hoteli i restauracji doświadczonych w przyjmowaniu gości z Zachodu. Podróżowanie po obcym, dalekim i tak innym od naszego kraju czasem niesie jednak ze sobą niespodzianki. W
przypadku jakichkolwiek problemów prosimy zgłaszać uwagi, sugestie, prośby czy pytania do
przewodników. Są to osoby doświadczone w podróży i z przyjemnością będą służyć Państwu
pomocą i opieką.
Życzymy Państwu udanej podróży!
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