Ruszam w Świat
Przykładowy plan podróży

Poniżej przedstawiam skrócone fragmenty poglądowego planu podróży.
Został stworzony specjalnie po to, aby ukazać jak będzie wyglądała
usługa i czego mogą się Państwo spodziewać w produkcie końcowym.
Oczywiście zaznaczam, że wszystkich klientów traktuje
indywidualnie i każdy plan będzie opracowany zgodnie z wymogami
zamawiającego.
Proszę nie zwracać uwagi na sprzeczność miejsc!

Rezerwacja lotów

Zaznaczam, że przy lotach długodystansowych mogą nie występować
połączenia bezpośrednie.

Przedstawiam kilka przykładowych połączeń do i z kraju docelowego:
WAW-LHR Op. LOT

10/05/2020

16:30 – 18:20

LHR-PEK Op. Air China

10/05/2020

20:25 – 13:05 +1

PEK-NRT Op. Air China

10/05/2020

15:00 – 19:30

WRO–WAW Op. LOT

10/05/2020

9:00 – 10:00

WAW–NRT Op. LOT

10/05/2020

15:05 – 8:35 +1

WRO–AMS Op. KLM

10/05/2020

14:05 – 15:50

AMS-HND Op. KLM

10/05/2020

17:50 – 12:00 +1

Lista połączeń została ułożona względem ceny od najniższej. Zależnie od czasu
reakcji i decyzji klienta, ceny i połączenia mogą się zmieniać. Będę informował
o każdej zmianie na bieżąco poprzez wiadomości w komunikatorach internetowych,
SMS lub telefonicznie.

Rezerwacja pojazdów

W tej części planu w zależności od kraju czy też preferencji
klienta, będą zawarte informacje odnośnie wynajmu pojazdów i
punktów odbioru.
Zależnie od lokalizacji, poruszanie się samochodem może być trudne
lub też nieopłacalne. W takim przypadku samochód zostanie
zamieniony na komunikację miejską lub krajową.

Ford Mustang GT lub podobny,
2 drzwi, Automat

15/08/2020 30/08/2020

Premium

GMC Terrain lub podobny
4 drzwi, Automat

15/08/2020 30/08/2020

SUV

DODGE Grand Caravan lub
podobny, 4 drzwi, Automat

15/08/2020 30/08/2020

VAN

Wypożyczalnia znajduje się na obrzeżach lotniska O’Hare, gdzie
kursuje darmowy autobus. Stanowiska odjazdu znajdują się
naprzeciwko wyjścia w strefie przylotów (arrivals) i są oznaczone
logo wypożyczalni.

Transport publiczny

Praktycznie na każdym z lotnisk kursuje specjalna kolejka lub
autobus, który zawiezie nas do centrum miasta. Jeżeli będą Państwo
chcieli przemieszczać się pociągami lub autobusami na terenie
danego kraju, sporządzę odpowiednią trasę. Do zwiedzania dużych
metropolii polecam tylko i wyłącznie komunikację miejską (metro,
tramwaje, autobusy, itp.)

Z lotniska w Hong Kongu najprościej wydostać się pociągiem.
Do centrum miasta kursuje „Airport Express”. W zależności od
długości naszego pobytu, wybierzemy inną opcję biletu. Poruszanie
się po mieście jest bardzo proste, autobusy, metro i taksówki są w
miarę tanie...

Mapa

Do każdej interaktywnej mapy dołączam szczegółową trasę przejazdu.
Przestawiony plan jest tylko poglądowy i nie zawiera ciekawych
miejsc oraz sugerowanych noclegów.

1. Port Lotniczy Sydney
2. Kosciuszko National Park
3. Melbourne
4. …

Noclegi

Z racji, że podróżuję w bardzo ekonomiczny sposób to praktycznie
nie korzystam z noclegów. W drodze samochód staje się moim domem,
ale preferuję też namiot, czy też karimatę i śpiwór (pod chmurką).
Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w niektórych krajach nie mam
możliwości poruszania się samochodem. Wybieram wtedy hotele lub
inne tańsze alternatywy.

Te Anau Lakefront
Backpackers

Łóżko pojedyncze w
pokoju
wieloosobowym z 4
łóżkami i łazienką

Te Anau Lakeview
Pokój Dwuosobowy ze
Kiwi Holiday Park &
wspólną łazienką
Motels
The Village Inn
Hotel

Pokój Dwuosobowy
typu Superior

Cena 98 zł za noc

Cena 91zł za noc

Cena 517 zł za noc

Optymalna lokalizacja noclegu będzie wyszukiwana
dzień przed lub w godzinach porannych następnego dnia.

Szczegółowy plan podróży

Dzień 1
1. Ze stacji kolejowej Strathfield należy wsiąść w pociąg T2 lub
T8, bilety można kupić w maszynie tuż przy wejściu na peron.
Zalecam wyrobienie sobie karty, jest ona całkowicie darmowa,
potrzebne jest jedynie pierwsze doładowanie.
2. Kierujemy się do Circular Quay, a po drodze z wiaduktów można
podziwiać ulice miasta.
3. Kiedy wysiądziesz z pociągu nie zapomnij odbić karty na
wyjściu, jeżeli tego nie zrobisz, system skasuje cię
podwójnie.
4. Kierujemy się w lewą stronę w kierunku Harbour Bridge ten
zbudowany w…
5. …
6.

Dzień 2
1. …
2.

Przewodnik

Szkocja
To miejsce, które ma bardzo specyficzny klimat. Pogoda często
zmienia się jak w kalejdoskopie, ale ci co tak twierdzą nie zawsze
mają rację. Szkocja to kraina niezwykłej i dzikiej przyrody, gór,
jezior, a także zamków, które skrywają w sobie niesamowite
historie…

Edynburg, stolica Szkocji
Głównymi atrakcjami miasta są…

Daleka północ
Jeżeli kochasz dziką przyrodę, spokój i niesamowite widoki
będziesz w swoim żywiole…

Niezbędnik podróżnika
czyli „Co wziąć?”
W zależności od wybranego kraju tak zwany „niezbędnik”, będzie
bardzo zróżnicowany.
Na przykładzie Azja bardzo różni się od Ameryki i część
przedmiotów może być całkowicie zbędna. Co bierzemy ze sobą w
podróż jest bardzo indywidualną sprawą, jednak kilka przedmiotów
codziennego użytku może okazać się dla nas zbawienne.
Zacznę od tych oczywistych, a skończę na tych, które mogą bardzo
się przydać.

1. Paszport
1. Karta kredytowa
2. ...

Porady, ciekawostki, ceny

Po powrocie z podróży nasz rachunek za telefon może nas bardzo
zaskoczyć. Opłaty roamingowe poza granicami naszego kraju bywają
bardzo wysokie. Proponowałbym zaopatrzyć się w lokalną kartę SIM.
W pewnych krajach panują specyficzne zasady odnośnie zakupu takich
usług, ale zazwyczaj jest to bardzo proste.
W Australii polecam sieć…

Czy wiesz, że…

Średnie ceny za podstawowe artykuły spożywcze w Singapurze:

•

woda mineralna 1,5 l –

1,60 SGD (4.54 PLN)

•

chleb tostowy -

2 SGD (5.67 PLN)

•

wędliny (1 kg) –

31 SGD (88 PLN)

•

ser żółty (1 kg) –

21 SGD (60 PLN)

•

jajka (10 szt.) -

2 SGD (5.67 PLN)

•

piwo znanej marki -

6 SGD (17 PLN)

•

wino średniej klasy -

31 SGD (88 PLN)

•

…

Podsumowanie

Bardzo dziękuję za skorzystanie z moich usług i przede wszystkim
życzę udanej i bezpiecznej podróży. Mam nadzieję, że Państwa
wyprawa będzie pełna niezapomnianych wrażeń i miłych wspomnień.
W razie wątpliwości służę pomocą i zapraszam do kontaktu przez
formularz na stronie www.ruszamwswiat.pl

Z pozdrowieniami
Piotr Dzierzgowski

