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CT Poland najlepsze
nie tylko do Azji
Drodzy Klienci,
przekazują nam Państwo często, czy w ankietach,
czy w wiadomościach mailowych, że CT Poland
organizuje najlepsze w Polsce wycieczki do Azji.
To dla nas ogromna radość, bo Azja niezmiennie jest
w naszych sercach i naszym DNA. Jednocześnie od
prawie 15 lat w ofercie mamy również wycieczki do
Afryki, Australii, Ameryki Północnej i Południowej.
Jakość, do której przyzwyczaili się Państwo w Azji,
zapewniamy na wszystkich naszych wycieczkach, bo
dobre hotele, wybitni piloci, przebogate programy
są naszą wizytówką od lat.
Dlatego dziś prezentujemy Państwu w jednym
katalogu wszystkie trasy do Ameryki Południowej,
jakie posiadamy obecnie w naszej ofercie.
Serdecznie zapraszamy do zielonej Kostaryki,
górskiego Ekwadoru oraz do kawowej Kolumbii!

Kostaryka 16 dni
– natura ponad wszystko
Zapraszamy w podróż przez
niezmierzone i wiecznie zielone parki narodowe, w tym
legendarne lasy chmurowe
Monteverde. Nie obędzie się
również bez przygody z wulkanami. Będziemy obserwować kolibry, leniwce i dzikie
koty. Zakończymy 3 dniowym
wypoczynkiem nad oceanem.
Kostaryka to idealna odpowiedź na potrzebę przebywania w otwartej przestrzeni,
na łonie natury, chłonięcia jej
wszystkimi zmysłami, zjednoczenia z przyrodą i doświadczenia spotkania z unikalną
fauną i florą.
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Kostaryka
16 dni

Punta Leona
Park Narodowy
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Park Narodowy Tortuguero
rezerwat Cano Negro
lasy chmurowe Monteverde
rezerwat aligatorów Tarcoles
wulkan Arenal
region wulkanów Rincon de la Vieja
San Jose i słynne la caretta Sarchi

TRASA

HOTELE

TERMINY

Trasa zaprojektowana jest absolutnie
dla każdego. W programie najważniejsze parki narodowe: Monteverde,
Tortuguero, Manuel Antonio, których
zwiedzanie można uatrakcyjnić przejazdami tyrolką. W programie również gorące źródła (Rincon de la Vieja)
i rezerwaty przyrody (Cano Negro).
Na całej trasie przemieszczamy się
prywatnym autokarem. Polski pilot
od początku do końca. Trasa bez
przelotów wewnętrznych... i żadnych
zabytków kultury! Tylko my i natura!

Kostaryka to królestwo przyrody,
natury a hotele dobraliśmy w taki
sposób, aby ich położenie pozwoliło
cieszyć się tym pięknym i naturalnym
otoczeniem. Postawiliśmy na niewielkie, w większości butikowe hotele (ich
lista w linku obok), z pięknymi widokami, otoczone zielenią. Większość
z nich ma dostępy do otwartych basenów, część własne gorące źródła.
Podczas wolnych dni odpoczną Państwo w hotelu nad samym Pacyfikiem,
z prywatną plażą, otoczonym dżunglą.

19.03 – 03.04.2022
23.04 – 08.05.2022
02.07 – 17.07.2022
13.08 – 28.08.2022
05.11 – 20.11.2022

CENA

7726 PLN + 2700 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Ekwador z Galapagos 17 dni
głuptaki i wikunie na równiku
Ekwador to miejsce szczególne nie tylko ze względu na to,
że leży na równiku, ale cechuje go niezwykła różnorodność
geograficzna, klimatyczna
i przyrodnicza. Nikogo nie pozostawia obojętnym. Wyspy
Galapagos to z kolei raj dla
miłośników zwierząt i fotografii. Wyspy Karola Darwina
naprawdę zachwycają. Nie
codziennie zdarza się okazja
spacerować wśród legwanów,
snorkelować wśród rekinów,
płaszczek, czy szukać z aparatem głuptaków niebieskonogich. A taki właśnie mamy plan
na wyspy Galapagos.

wyspy Galapagos
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Santa Cruz, San Cristobal i inne wyspy
Park Narodowy Cajas
etniczne Otavalo
dżungla amazońska w Tena
Stare miasto Cuenca (UNESCO)
Quito (UNESCO)
rezerwat wulkanu Chimborazo

TRASA

HOTELE

TERMINY

Niełatwo zgromadzić w 17-dniowej
trasie wszystkie największe atrakcje
tego pięknego kraju, ale nam się udało. Przemierzymy wyżyny północnego
Ekwadoru, odwiedzimy słynny targ
w Otavalo, przejedziemy drogą wzdłuż
wulkanów, odwiedzimy słynną drogę wodospadów w okolicach Baños
a także spędzimy 3 dni w dżungli.
Wisienką na torcie będą wyspy Galapagos, gdzie będziemy snorklować,
pływać, fotografować. Trasa dość intensywna, ale przepiękna.

Nasze hotele zawsze trzymają wysoki poziom. Tak będzie i tym razem.
Na wyspach Galapagos korzystamy
z niewielkich, butikowych hoteli z widokami na ocean. Na kontynencie
zaproponujemy nieduże, klimatyczne obiekty. Hacienda w Riobamba
oszołomi wystrojem i klimatem,
w dżungli nocujemy pośród zieleni, z dala od cywilizacji. W miastach
z kolei postawiliśmy na komfort, łatwą komunikację i świetną obsługę.
Lista hoteli jest w linku obok.

11.06 – 27.06.2022
05.11 – 21.11.2022

CENA
8876 PLN + 3180 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Kolumbia 16 dni
– przy kawie w rytmie Karaibów
Kolumbia to zdecydowanie
kraj kontrastów. Indiańskie
tradycje mieszają się z wpływami pozostawionymi przez
hiszpańskich kolonizatorów,
nowoczesność z tradycją, globalizacja z dążeniem do utrzymania sielskości wiejskiego
życia. Taka też będzie nasza
propozycja zwiedzania Kolumbii. Kolumbia to jeden z popularniejszych kierunków tego
roku, bezpieczny i niezwykle
atrakcyjny, oferujący nie tylko
wspaniałe zabytki, ale również
moc przeżyć, doznań, smaków
i widoków.

Santa Marta

Cartagena
wyspy Różańcowe

Park N.Tayrona

K o lu m bi

a

Medellin Guatape
Villa de Leyva
Region Kawy
Zipaquira
dolina Cocora
Armenia
Bogota

Kolumbia
16 dni

•
•
•
•
•
•
•

Dolina Cocora
monumentalne palmy woskowe
kosmopolityczny Medellin
andaluzyjska Villa de Leyva
Park Narodowy Tayrona
rajskie Wyspy Różańcowe
klimatyczna Cartagena

TRASA

HOTELE

TERMINY

Naszym celem było pokazać różnorodność Kolumbii, nie pomijając najważniejszych miejsc, takich jak Bogota, Cartagena czy dawna stolica Pablo
Escobara - Medellin. Poza miastami
odwiedzimy urokliwą Dolinę Cocora,
gdzie powędrujemy w poszukiwaniu
niebosiężnych palm woskowych, będziemy też spacerować klimatycznymi ulicami Villa de Leyva oraz Santa
Marta. Nie zabraknie wypoczynku
(Wyspy Różańcowe) ani kawowych
doznań. Na trasie kilka lotów wewn.

W tej trasie postawiliśmy na komfort i lokalność. W miastach nocujemy w wygodnych, dobrze
skomunikowanych, wysokiej klasy
hotelach. Poza nimi w lokalnych,
niewielkich obiektach czy hacjendach. Podczas wypoczynku kilka
godzin spędzimy w urokliwym San
Pedro de Majagua. Lista planowanych hoteli dostępna w linku obok.

15.07 – 30.07.2022
01.10 – 16.10.2022
04.11 – 19.11.2022

CENA
7386 PLN + 2950 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Peru 16 dni
Inkaskie opowieści: Machu Picchu,
Tęczowe Góry i Amazonia
Królestwo Inków, majestatyczne Machu Picchu, lamy,
alpaki i liście koki. Tak Peru
jawi się w pierwszych skojarzeniach. I część z tych skojarzeń jest na pewno prawdą.
W Peru wędrować będziemy
śladami Inków. Zwiedzimy dokładnie Świętą Dolinę, odkryjemy urokliwe twierdze i ruiny. Poznamy lokalne tradycje
i zwyczaje. Odwiedzimy peruwiańską dżunglę. Popróbujemy regionalnych specjałów
Arequipy oraz popływamy po
jeziorze Titicaca odwiedzając
słynne wyspy Uros. Czeka nas
moc atrakcji!

Amazonia

Lima

Peru

Machu
Picchu

Puerto
Maldonado

Cusco

kanion
Colca

16 dni

Tęczowe Góry
jez.Titicaca
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Arequipa

•
•
•
•
•
•
•

Machu Picchu
Cusco
Święta Dolina Inków
dżungla amazońska
kuchnie świata w Limie
jezioro Titicaca
Tęczowe Góry Vinicunca

TRASA

HOTELE

TERMINY

Nasza trasa stawia na różnorodność.
Poza klasycznymi i obowiązkowymi
atrakcjami Peru, jak Machu Picchu, czy
miasto Cusco, poznamy szerzej Świętą
Dolinę Inków oraz kanion Colca, gdzie
będziemy szukać kondorów i polskich
śladów. Trasę wzbogaciliśmy o dwie
nieoczywiste atrakcje, a mianowicie
pobyt w dżungli amazońskiej, który
będzie również okazją do relaksu,
oraz bajkowe Tęczowe Góry Vinicunca, do których trekking będzie wymagający, ale widoki wynagrodzą trudy.

Podczas realizacji trasy korzystamy
w większości z 4* i 3* hoteli, w tym
z popularnej w Peru sieci Casa Andina.
Wybraliśmy obiekty dobrze oceniane
przez społeczność podróżników, oferujące komfort za przystępną cenę,
z angielskojęzyczną obsługą oraz międzynarodową kuchnią. Przy wyborze
ważne były również położenie hotelu oraz infrastruktura, którą oferuje.
W dżungli nocujemy otoczeni zielenią,
otuleni dźwiękami ptaków, tak by poczuć Amazonię wszystkimi zmysłami.

25.04 – 10.05.2022
12.09 – 27.09.2022
07.11 – 22.11.2022

CENA
7286 PLN + 2690 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Argentyna 17 dni
Królowa Argentyna z Ziemią
Ognistą i Patagonią
Argentyna to niekwestionowana królowa Ameryki Południowej. W żadnym innym kraju
nie ma tak pięknych lodowców
i dobrego wina. Nie ma miasta,
które mocniej wciągnie niż Buenos Aires. A jakakolwiek z dróg
nie może równać się Ruta 40,
prowadzącą przez boską Patagonię. Argentyna to marzenie
wielu, a my chcemy to marzenie spełnić. Zapraszamy w podróż przez trawiastą pampę,
ośnieżone szczyty Patagonii.
Będą wędrówki po lodowcach
i spacery w pobliżu wodospadów Iguazu. A to wszystko oczywiście w rytmie tango!

wodospady Iguazu

Buenos Aires

Argentyna
17 dni

El Chalten
Park N. Los Glaciares

Perito Moreno El Calafate
Ushuaia

Park N. Tierra del Fuego

•
•
•
•
•
•
•
•

Ushuaia
Ziemia Ognista
lodowiec Perito Moreno
trekking w El Chalten
spacery po Buenos Aires
wodospady Iguazu
Park Narodowy Los Glaciares
tradycyjne argentyńskie asado

TRASA

HOTELE

TERMINY

Ten program ma wszystko! Zaczynamy od spacerów po Buenos Aires,
skąd samolotem udamy się do
Ushuaia, by obserwować zwierzęta
i chłonąć atmosferę Ziemi Ognistej.
Stamtąd polecimy do El Calafate, aby
nasycić oczy potęgą lodowca Perito
Moreno, będzie też czas na krótkie
trekkingi w El Chalten i podróż słynną
Ruta 40 w Patagonii. Wycieczkę zakończymy oglądaniem wodospadów Iguazu oraz czasem wolnym w Buenos,
można też zrobić wypad do Urugwaju.

Niezwykłe miejsce wymaga niezawodnych hoteli. Wybraliśmy te
dobrze zlokalizowane, doskonale
oceniane, komfortowe i niewielkie.
Będzie czas na odpowiedni odpoczynek po trudach podróży.

03.03 – 19.03.2022
06.10 – 22.10.2022
10.11 – 26.11.2022

Podczas realizacji trasy będzie
można wybrać się na całodniową
wycieczkę do Colonia de Sacramento, a na Ziemi Ognistej skorzystać z opcji off-roadowej wycieczki
samochodami 4x4.

CENA
8676 PLN + 3280 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Chile 13 dni
16 dni w opcji z Wyspą Wielkanocną
Mieszkańcy Chile lubią mówić o swoim kraju, że leży na
trzech kontynentach. Większa
część terytorium leży w Ameryce Południowej, należąca
do Chile Wyspa Wielkanocna
w Oceanii, Chile ma również
swoje terytorium na Antarktyce. Niezwykłe, prawda? Takie
właśnie jest Chile. Rozciągnięte
do granic możliwości, dlatego
po Chile głównie latamy, niezwykle urokliwe krajobrazowo,
a na dodatek czekają na nas
gościnni mieszkańcy, ze swoją
arcyciekawą historią, tradycjami, opowieściami, muzyką i lokalną kuchnią.

Wyspa Wielkanocna

Calama

Valparaiso

San Pedro
de Atacama

Valparaiso

Chile 13 dni
16 dni z Wyspą

Santiago de Chile
Maipo

Wielkanocną

Ahu Tahai

Ahu
Tongariki

Hanga Roa
Orongo

Santiago de Chile

• Santiago
de Chile
Maipo
• pustynia Atacama: wulkany, laguny,
gejzery, błękitne jeziora
• Park Narodowy Torres del Paine
• winnice i kurort Valparaiso
• Wyspa Wielkanocna – Rapa Nui

PN Torres
del Paine

Park Narodowy
Bernardo O’Higgins

Puerto Natales
Punta Arenas
Pun
Punt

PN Torres
del Paine

Park Narodowy
Bernardo O’Higgins

Puerto Natales
Punta Arenas
Pun
Punt

TRASA

HOTELE

TERMINY

Chile to przede wszystkim dzika i nieposkromiona natura. Ale my zaczynamy łagodnie, od wizyty w Valparaiso
i w winnicach okolic stolicy. Później
ruszamy już na południe, do Parku
Narodowego Torres del Paine. Kiedy
nacieszymy oczy lodowcami i ośnieżonymi szczytami, polecimy na północ, na pustynię Atacama, aby doświadczyć jej piękna, przemierzając
ją aż po horyzont. Dla chętnych przedłużenie na niezwykłej Rapa Nui, aby
rozwikłać tajemnicę posągów moai.

W tej trasie postawiliśmy na komfortowe i sprawdzone 4* obiekty, które
zapewnią miły odpoczynek po przygodach w ciągu dnia.

06.03 – 18.03.2022
04.11 – 16.11.2022

Wycieczka realizowana jest w 2 wersjach: 13-dniowa bez wyspy Wielkanocnej i 16-dniowa z wyspą Wielkanocną. 3-dniowe wydłużenie to
doskonała okazja aby poznać tajemnice Polinezyjczyków. Wydłużenie trasy
wiąże się z 2 dodatkowymi przelotami.

CENA

8176 PLN + 3360 USD

szczegóły programu
Chile 13 dni

CENA OPCJI 16-DNIOWEJ
Z WYSPĄ WIELKANOCNĄ
8806 PLN + 5560 USD

szczegóły programu
z Wyspą Wielkanocną

Chile, Boliwia i Peru
16 dni
Trzy kraje, trzy kultury, które
składają się w jedno niezwykłe
doświadczenie. Połączyliśmy
je, aby pokazać różnorodność
Ameryki Południowej oraz
umożliwić w dość krótkim
czasie zobaczenie najpiękniejszych miejsc kontynentu, najbardziej znanych, wręcz pocztówkowych ujęć, ale również
doświadczenie gościnności
i duchowości. Chile, Peru i Boliwię łączy nie tylko bliskość
geograficzna. Łączy je też
wspólna historia i niezwykłe
piękno naturalnych krajobrazów. A tych w tej trasie z pewnością nie zabraknie.

Lima
Aguas Calientes
Cusco
Puno

j.Titicaca

La Paz

Chile, Boliwia
i Peru 16 dni

Uyuni
Calama

•
•
•
•
•
•
•

Pustynia Atacama z Doliną Księżycową
Santiago i okolice
Gejzer Ei Tatio i gorące źródła
Salar de Uyuni
jezioro Titicaca
Machu Picchu
La Paz i Lima

San Pedro
de Atacama

Valparaiso
Santiago de Chile

TRASA

HOTELE

TERMINY

Trasa łączy doświadczanie miast i naturalnego piękna ich okolic. Odwiedzimy zarówno 3 stolice, czyli Santiago
de Chile, La Paz, Limę, jak i przemierzymy najpiękniejsze krajobrazowo
miejsca tych 3 krajów. Nie zabraknie
więc słynnego Machu Picchu, jeziora
Titicaca ani największego solniska na
świecie – Salar de Uyuni, które o każdej porze roku ukazuje swe unikalne
piękno. Będziemy przemieszczać się
zarówno busami, samolotami, jak
i samochodami terenowymi.

W miastach postawiliśmy na sprawdzone 4* i 3* obiekty. Poza nimi szukaliśmy miejsc, które zachwycą nie
tylko położeniem, ale również kameralnością i widokami. Nawet na pustyni nocujemy w hotelu, który należycie
oddaje klimat tego miejsca.

08.10 – 23.10.2022
04.11 – 19.11.2022
03.03 – 18.03.2023

CENA
6606 PLN + 4280 USD

SKALA TRUDNOŚCI

Nasza trasa przebiega przez rożne wysokości, przemieszczamy się różnymi
środkami transportu. Przygotowana
jest dla przeciętnie sprawnej osoby.

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Peru i Ekwador 17 dni
z wyspami Galapagos

Peru to starożytna kultura Inków, oszałamiające Machu
Picchu, kosmopolityczna Lima
i przepiękne Tęczowe Góry
Vinicunca. Ekwador z kolei to
okazja do poznania kraju leżącego na równiku. Ukoronowaniem będą Wyspy Galapagos.
Połączenie tych krajów to ciekawe doznanie i okazja poznania jednej z najciekawszych
kultur Ameryki Południowej
oraz doświadczenie obecności na wyspach Galapagos, na
których wizyta Karola Darwina
zmieniła dzieje nauki i nasze
postrzeganie świata.

wyspy Galapagos
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kulinarna wycieczka po Limie
Cusco
niezwykłe ruiny Machu Picchu
Tęczowe Góry Vinicunca
Święta Dolina Inków
wyspa Santa Cruz
wyspa San Cristobal
Isla Lobos

Cusco

TRASA
Trzeba przyznać, że nie oszczędzaliśmy na atrakcjach. Zaczynamy od
Peru, gdzie przemierzymy Świętą Dolinę Inków, z obowiązkowym Machu
Picchu, urokliwym Pisaq, ale również
rzadziej odwiedzanymi tarasami solnymi w Maras. Wysp Galapagos nie
trzeba nikomu przedstawiać. To królestwo wielu endemicznych gatunków, niezwykłej fauny i flory. Będzie
okazja na fotografowanie, spacery
i oczywiście snorkeling!

HOTELE

TERMINY

W Peru bazujemy na znanej i cenionej
sieci hoteli Casa Andina. W Ekwadorze na komfortowych 4* obiektach,
podczas gdy na Galapagos nocujemy
w kameralnych, zapewniających dobre
warunki i wspaniałe widoki hotelach.

29.04 – 15.05.2022
01.07 – 17.07.2022
09.09 – 25.09.2022

Wizyta na wyspach Galapagos to
4 bardzo aktywne dni, podczas których dużo spacerujemy, pływamy, nurkujemy z rurką. Przemieszczamy się
głównie łodziami i promami.

CENA
8776 PLN + 4520 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Argentyna, Urugwaj
i Brazylia 15 dni
Kultowa już trasa, łączącą najważniejsze, ikoniczne wręcz
miejsca w 3 krajach. Brazylia
to przyroda, dzikie amazońskie ostępy i piękno pierwotnych ludów tych ziem. Argentyna to niezmierzona pampa,
noce z tango i asado, które
zadowoli najbardziej wymagające podniebienia. Urugwaj
będzie miłym urozmaiceniem.
Nasza propozycja świetnie
sprawdzi się w jesienne miesiące, gdy słoneczne dni zastąpi u nas słota. Wówczas kolory
Buenos i Rio nabierają jeszcze
głębszego wyrazu, a zew przyrody woła nas jeszcze mocniej.

Manaus
us

Brasilia

Niteroi
Rio de Janeiro

Foz
do Iguacu
Colonia
Buenos
Aires

Argentyna,
Urugwaj
i Brazylia 15 dni

•
•
•
•
•
•

Rio de Janeiro
Amazonia
wodospady Iguazu
Colonia de Sacramento
Buenos Aires
argentyńska pampa

TRASA

HOTELE

TERMIN

Trasa obfituje w doświadczenia i doznania. Zaczniemy z przytupem w
Buenos Aires, zwiedzimy też okolice
miasta. Obowiązkowym punktem
będą oczywiście wodospady Iguazu,
które zobaczymy zarówno z brazylijskiej, jak i argentyńskiej strony.
Zwiedzanie Brazylii rozpoczniemy od
Brasilii – stolicy państwa, skąd udamy
się do Amazonii na spotkanie z dzikością i wszechogarniającą zielenią. Rio
de Janeiro będzie miłym ukoronowaniem podróży. Na trasie 4 wewn. loty.

Zaplanowaliśmy noclegi
w sprawdzonych 4* i 3* obiektach. Na specjalną uwagę zasługuje nocleg w Amazonii, w hotelu
otoczonym zielenią, który daje
możliwość wczucia się w atmosferę największego lasu deszczowego naszej planety.

08.10 – 22.10.2022

CENA
6540 PLN + 3650 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Kolumbia i Ekwador
16 dni

z opcją wysp Galapagos
Łącząc te dwa kraje połączyliśmy dwa żywioły: tropiki
z wyżynnym chłodem, zieleń
z surowym pięknem gór, karaibską roztańczoną duszę Kolumbijczyków z wyważonym
charakterem Ekwadorczyków.
Ta trasa pozwoli doświadczyć
specyfiki obu państw, poznać
ich ciekawą historię, kultury
i tradycje. Dla osób z większą ilością wolnego czasu jest
również doskonałą okazją,
aby wydłużyć podróż o wyspy
Galapagos, doświadczyć tego,
co zachwyciło Karola Darwina
i zmieniło historię nauki.

wyspy Różańcowe

Cartagena

Region dolina
Kawy Cocora
Armenia
Bogota

Otavalo
Mindo
Quito
Park Narodowy Cotopaxi
Banos

Kolumbia
i Ekwador
16 dni

•
•
•
•
•
•
•

Karaibska Cartagena
dolina Cocora, Region Kawy
Kolorowa Bogota
górskie Quito
lasy chmurowe okolic Mindo
Park Narodowy wulkanu Cotopaxi
Baños i Droga Wodospadów

TRASA

HOTELE

TERMINY

Rozpoczniemy na północy Kolumbii
w Cartagena, gdzie odwiedzimy jedną
z rajskich Wysp Różańcowych. Następnie skierujemy się na południe
w podróż przez kolumbijski Region
Kawy oraz dolinę Cocora, gdzie będziemy szukać słynnych woskowych
palm. Z Bogoty polecimy do Quito
– stolicy Ekwadoru, po czym udamy
się do Mindo na spotkanie z lasami
chmurowymi, pod wulkan Cotopaxi
oraz do Baños, które pozwoli zrelaksować się przed powrotem do domu.

W tej trasie bazujemy na sprawdzonych 4* i 3* hotelach, pięknie
położonych, komfortowych, świetnie ocenianych.

05.06 – 20.06.2022
20.11 – 05.12.2022

WYSPY GALAPAGOS

Uczestnictwo w tej trasie daje również okazję do wydłużenia pobytu
o Wyspy Galapagos. Nasza propozycja to minimum 5 dni, co pozwoli na odwiedzenie co najmniej 3-4
wysp. Więcej informacji w biurze.

CENA
7976 PLN + 2950 USD

kliknij aby poznać
szczegóły programu

Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa
tel: 22 654 51 33
www.ctpoland.com.pl

CT Poland
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