
Przykładowe dokumenty

W niniejszym dokumencie przedstawiamy, co otrzymasz w ramach naszej usługi. Poniżej znajdują się 

przykładowe fragmenty poszczególnych części usługi naszej wraz z kontekstem – każdy plan jest 

robiony indywidualnie pod wymagania klienta.
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Przeloty

Fragment dokumentu podsumowującego najtańsze przeloty pomiędzy lokalizacjami na Filipinach i w 

Singapurze. Do dokumentu dodajemy również zrzuty ekranu (tutaj niezałączone). Podobnie przesyłamy

rekomendację lotów do miejsca docelowego z Polski, dodając linki do rezerwacji. 

Singapur – Manila – Singapur
Linia lotnicza: Jetstar, https://book.jetstar.com/Search.aspx

SIN – MNL, 10.02.2013, 16:30 – 20:10.

MNL – SIN, 19.02.2013, 20:50 – 00:25 (+1).

Cena końcowa (wraz z dopłatą za bagaż rejestrowy 20kg, w obie strony): 267.95 SGD (ok. 693 

PLN).

Poniżej zrzuty ekranu, które obrazują wybrane przez nas opcje.

Manila – Puerto Princessa (Palawan)
Linia lotnicza: Cebu Pacific Air, http://www.cebupacificair.com/Pages/default.aspx

MLS – PPS, 11.02.2013, 10:05 – 11:25 (Promo fares)

Inne godziny lotów w takiej samej cenie: 11:15 – 12:35, 16:00 – 17:15.

Cena końcowa (wraz z dopłatą za bagaż rejestrowy 20 kg): 1362 PHP
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Noclegi
Japoński resort z gorącymi źródłami dla 4-osobowej rodziny, w bliskiej odległości od innego, ustalonego

obiektu. 

Hakone 17 – 18.07

FUKUZUMIRO
Ryokan w gorącymi źródłami, a także basenami rodzinnymi w Hakone-Yumoto, (przy centrum Hakone);

jeden z najlepszych w okolicy, w zabytkowym budynku. 

Do Spa Yunnesun Kowakien jest ok. 8 km. 

Ze względu na tradycyjny charakter budynku w pokojach nie ma prywatnych toalet. 

Cena: 1800 zł za pokój 4-osobowy 

Link do rezerwacji Opinie 

HAKONE HOTEL KOWAKIEN  
Dość przyjemny hotel, także z gorącymi źródłami, 200 m od Hakone Kowakien Yunnesun.

Cena: 2300 zł za noc za pokój 4 osobowy (3 łóżka i sofa) ze śniadaniem.

Link do rezerwacji Opinie
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Plan podróży

Fragment planu podróży do Tajlandii dla dwóch osób (kobieta i mężczyzna) w wieku ok. 25 lat. Była to 

dla nich pierwsza wizyta w Azji, tak więc plan był przygotowany mocno szczegółowo, żeby 

zminimalizować czas potrzebny na przemieszczanie się i aklimatyzację na miejscu (oswajanie się z 

różnicami kulturowymi itp.).

Do planu osobno jest plik z transportem na miejscu, opisujący m. in. jak dostać się z jednej lokalizacji 

do drugiej (np. transport lotnisko - hotel), jak poruszać się lokalnymi środkami transportu, rozkład jazdy 

pociągów przy przemieszczaniu się z Bangkoku na wyspy (oraz alternatywne środki transportu w 

podobnej cenie, np. samolot) oraz interaktywne mapy.

Dzień 2 – Pałac cesarski i pobliskie świątynie
Zakładany plan zajmie co najmniej 6 godzin, tak więc jest mocno „aktywny” - będzie dużo do oglądania,

jak i przemieszczania się.

GRAND PALACE I WAT PHRA KAEW

Dojazd
Możliwości są trzy:

1. Udać się BTS'em (linia Sukhumvit) do przystanku Victory Monument (kierunek Mo Chit), a 

stamtąd pojechać autobusem w okolice Grand Palace (możliwość korków) -  nr 39, 503.

2. Wsiąść w autobus nr 25 lub 508 (zatrzymują się zarówno przy BTS On-Nut jak i Nana), które 

dojeżdżają bezpośrednio pod pałac

3. Udać się BTS'em (linia Sukhumvit) do przystanku Siam, przesiąść się na sąsiednią linię BTS 

(Silom Line, ciemnozielona) w kierunku Wongwian Yai (przeciwny do National Stadium) i 

dojechać do przystanku Saphan Taksin (obok rzeki, przed wjazdem na most). Po wyjściu należy

kierować się w stronę rzeki do portu Sathom Pier (N0 – central pier), w którym to można złapać 

jedną z ciekawszych form transportu miejskiego – wodny tramwaj. Za niewielką opłatą (max. 

30฿) można dopłynąć do portu Tha Chang (N9) używając łodzi oznaczonej pomarańczową 

flagą. Z portu jest już tylko kilka kroków do wejścia (200 metrów).

Rekomendujemy trzecią opcję – eliminuje stanie w korkach i pozwala na podziwianie Bangkoku z 

poziomu rzeki.

Będąc w okolicy portu Sathom Pier warto obejrzeć opuszczony wieżowiec (zaznaczony na mapie).
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Przydatne linki
Opuszczony wieżowiec niedaleko Sathom Pier:

http://www.abandonedjourney.com/abandoned-skyscraper-sathorn-unique-fifty-levels-of-awesome 

Grand Palace razem ze Świątynią Szmaragdowego Buddy (wstęp 400฿)

Potrzebne będą co najmniej 2 godziny, tak więc do kompleksu najlepiej dotrzeć z samego rana 

(najpóźniej o 14).

Uwagi

Ubiór w Grand Palace musi być skromny – jest to najświętsze miejsce dla Tajów. Żadnych obcisłych

i przezroczystych rzeczy, zasłonięte ramiona i dekolt, zakryte stopy, długie spodnie (zasłonięte 

kostki). Na miejscu jest wypożyczalnia ubrań, jednak zwykle jest do niej duża kolejka. Za każdą 

wypożyczoną rzecz trzeba zostawić depozyt (200฿ za jedną rzecz).

WAT PHO – ŚWIĄTYNIA Z OGROMNYM, LEŻĄCYM BUDDĄ (WSTĘP 20฿)

Świątynia znajduje się po drugiej stronie ulicy niż Grand Palace (w kierunku południowym). Zwiedzanie 

całego kompleksu to minimum 1,5 godziny (dwie godziny są bardziej prawdopodobne).

WAT SUTHAT, GIANT SWING

Można do niej dotrzeć z Wat Pho pieszo (1,5 km) lub tuk-tukiem (koszt to ok. 30฿, w zależności od 

zdolności negocjacyjnych).

GOLDEN MOUNT (WAT SAKET)
Znajduje się niecały kilometr od Wat Suthat, tak więc polecamy podróż pieszo.

POWRÓT DO HOTELU
Z okolica Golden Mount najlepiej będzie złapać tuk-tuka lub taksówkę (koniecznie „with meter!”) i 

zamówić kurs bezpośrednio do hotelu lub dojechać do przystanku BTS Phaya Thai (jasnozielona linia, 

Sukhumvit), skąd można udać się do wybranego hotelu.

Po tak aktywnym dniu warto będzie porządnie odpocząć, tak więc polecamy wieczorny spacer ulicami 

Bangkoku.
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Transport na miejscu

Fragment transportu dotyczącego przejazdów kolejowych w Chinach dla 4-osobowej rodziny. 

Przemieszczanie się kuszetkami lub wyższą klasą, zakup biletów przez Internet z wyprzedzeniem, gdyż

istnieje duże ryzyko, że po przyjeździe będzie już wolnych miejsc. 

Zakup biletów
Agent: Travel China Guide

Dodatkowa opłata manipulacyjna: $5 - $6 za jeden bilet. 

Link

Opis przedziałów w pociągach: link

Odbiór biletów: dostawa do hotelu lub odbiór na dworcu.

Przedziały drugiej klasy:

Dworzec kolejowy
W Pekinie oraz w większych miastach jest kilka dworców kolejowych, każdy z nich nazwany od części 

miasta, w której się znajduje (północy, południowy, wschodni, zachodni oraz centralny). Pociąg do Xi'an

odjeżdża z dworca zachodniego, który jest największym w całej Azji – potrafi obsłużyć do 400 000 

pasażerów dziennie. 

Zawsze należy spojrzeć, z jakiego dworca odjeżdża pociąg – jest to napisane na bilecie – w razie 
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wątpliwości można spytać w hotelu lub taksówkarza.

ZAKUP BILETÓW
Raczej nie będzie to potrzebne, ale podajemy informacje na szelki wypadek.

Na miejscu czasami funkcjonuje okienko z obsługą po angielsku, ale nie jest to reguła, dlatego przed 

zakupem biletów warto przygotować sobie daty i nazwy na kartce (mogą być napisane po angielsku). 

Bardzo pomocne jest również podanie numeru pociągu.

Do zakupu biletu wymagany jest paszport. Czasami udaje się kupić bilet podając jedynie są numer 

dokumentu, jednak jest to tylko opcja awaryjna.

WEJŚCIE DO POCIĄGU
Dworce kolejowe są zwykle olbrzymie (szczególnie te w Pekinie), tak więc warto zarezerwować sobie 

co najmniej godzinę (w trakcie Golden Week co najmniej dwie) na dotarcie na peron. Cała operacja 

składa się z:

• Przejścia przez pierwsze bramki, gdzie okazuje się bilet i paszport (numery na bilecie i 

paszporcie muszą się zgadzać)

• Przejście przez bramki bezpieczeństwa (podobne jak na lotnisku, ale nieporównywalnie 

szybsze)

• Znalezienie odpowiedniej bramki (również analogiczne do lotniska) i przedostanie się do 

pociągu

W Chinach nie czeka się na peronie, a w poczekalni. Bramka na peron zostaje otwarta ok. 30-

45 minut przed odjazdem pociągu. W przypadku jazdy pociągiem bez miejscówek warto 

szybciej przedostać się do wagonu – miejsca na bagaż znikają w błyskawicznym tempie, 

ponieważ Chińczycy mają w zwyczaju podróżowanie z bardzo dużym bagażem.

JAZDA POCIĄGIEM
W każdym wagonie jest toaleta (zwykle w azjatyckim stylu, czyli „kucana”) oraz kranik z gorącą wodą 

(dostępną całą drogę), co umożliwia zjedzenie ciepłego posiłku czy napicie się herbaty, dlatego też 

polecamy zaopatrzyć się we własny prowiant przed podróżą. W trakcie podróży wielokrotnie można 

spotkać sprzedawców jedzenia – ceny nie są wygórowane, a jedzenie smaczne.

Pekin – Xian 17/18.07
• Nocny pociąg – wyjazd o godz. 20:41, przyjazd – 08:31, 

• pociąg Z19, 

• cena: $65 na osobę; soft sleeper, 

• Nazwy stacji: Wyjazd: Beijing West, przyjazd: Xian Czas jazdy 11h51 min, przystanki: 1

• Link z listą pociągów
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• Opcja alternatywna: pociąg T231 – wyjazd o godz 18:50, przyjazd 07:43, 12h 53 min, 7 

przystanków.

Xian - Luoyang 19.07
• Wyjazd 21:06 ze Xian North, przyjazd: 22:42 do Luoyang Longmen. 

• Druga klasa: $27, pierwsza klasa: $44. 

• Pociąg G2016 

• Czas jazdy: 1h36 min

• Lista pociągów do Luoyang

Opcja 2

• Wyjazd 20:35 z Xian North, przyjazd: 22:50 Luoyang Longmen. 

• Pociąg D308

• Pierwsza klasa: $42, druga klasa: $19

• Czas jazdy: 2h15 min.

Informacje praktyczne

Dokument oprócz informacji dotyczących wizy, szczepień i ubezpieczenia zawiera informacje, na co 

zwrócić uwagę podczas podróżowania na miejscu. Poniżej fragment dokumentu przygotowanego dla 

osoby podróżującej po Wietnamie i Kambodży, planującej poruszanie się motocyklem i skuterem. 

HOTELE I RESTAURACJE W WIETNAMIE
Częstą metodą oszukiwania turystów jest niepodawanie ceny posiłków w restauracjach przed 

zamówieniem. Zawsze należy zobaczyć kartę z cenami, a dopiero potem, jeśli ceny są odpowiednie, 

zamawiać.

W hotelu cenę należy ustalić z góry, ale zapłacić przy wyjeździe. Należy wziąć potwierdzenie ceny za 

dany pokój, aby przy płaceniu nie było problemów. Przy rezerwacji konieczne jest ustalenie standardu 

pokoju, za który się płaci. Zdarzają się sytuacje, że cena dotyczy pokoju a niższym standardzie, a 
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hotelarz przy wyjeździe domaga się wyższej zapłaty twierdząc, że pokój miał wyższy standard.

Warto nosić kopie paszportu, aby nie musieć wręczać hotelarzom oryginału. 

WYCIECZKI W WIETNAMIE
Jeśli korzystasz ze zorganizowanej wycieczki, dowiedz się dokładnie, co jest, a co nie jest wliczone w 

cenę. Standardowo okazuje się, że większość rzeczy nie jest wliczona, i co chwila trzeba za coś 

dopłacać. 

WYPOŻYCZENIE SKUTERA
Skutery nie są ubezpieczone – trzeba uważać, aby go nie zarysować ani nie stracić lusterka, bo kary 

umowne są wysokie. Przed wypożyczeniem najlepiej jest zrobić bardzo dokładne zdjęcia wypożyczanej

maszyny, szczególnie zarysowań i skaz, żeby w razie czego mieć niezbite dowody.

Na wyspach nie ma obawy o kradzież, ale w Kanchanaburi trzeba pamiętać o założeniu blokady i 

kłódki, którą dostaje się od wynajmującego. Wg umowy to wynajmujący płaci za skuter w przypadku 

kradzieży, a ponieważ jako depozyt trzeba zostawić paszport, to nie ma możliwości wykręcenia się.

W Wietnamie skuter najlepiej wypożyczyć w hotelu, w którym się mieszka. Zdarzają się sytuacje, że 

przy wypożyczaniu skutera od firmy „z ulicy” zostaje on „skradziony” przez właściciela, a turysta musi 

płacić.

MOTOCYKLE W KAMBODŻY 
Przy wypożyczaniu motocykla w Kambodży najlepiej zwrócić się do sprawdzonej, choć nieco droższej 

firmy, którą polecamy. 

W Kambodży nie ma ubezpieczenia od kradzieży motoru, dlatego należy zwracać uwagę, gdzie się 

zostawia pojazd, szczególnie w Phnom Penh. Liczenie na pomoc skorumpowanej policji nie jest 

szczególnie dobrym pomysłem.

Przy poruszaniu się motorem warto pamiętać, że poruszanie się z włączonymi światłami w ciągu dnia 

jest wykroczeniem. Po zmroku nieużywanie świateł nie jest wykroczeniem. Wietnamczycy twierdzą, że 

bez świateł w nocy widać lepiej, dlatego staraj się unikać jazdy po zmroku, szczególnie że nie 

wszystkie drogi są dobre. 
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Przewodnik 

Do każdego pakietu dołączamy przewodnik obejmujący krótki opis lokalnej kultury i kuchni oraz 

informacje odnoszące się do obiektów uwzględnionych w planie podróży.

Poniżej fragment przewodnika po Japonii, dokąd przygotowaliśmy podróż poślubną.

Dzień 2

RYNEK TSUKIJI
Największy rynek rybny na świecie, a także duża atrakcja turystyczna. Można kupić wszystko: od 

glonów po najdroższy kawior i mięso wielorybów. Aukcje olbrzymich tuńczyków odbywają się od 5.20 

do 7.00, potem ryby, świeże i mrożone, są krojone i sprzedawane klientom indywidualnym. Na miejscu 

jest też dużo restauracji – chyba najlepsze miejsce na surową rybę. Tsukiji zamyka się wczesnym 

popołudniem, więc należy pójść tam rano. 

Przydatne linki
http://www.japan-guide.com/e/e3021.html

PAŁAC CESARSKI
Główna rezydencja cesarza Japonii. Znajduje się w dzielnicy Chiyoda, bardzo blisko stacji kolejowej 

Tokio. Powierzchnia całego zespołu pałacowego, z kompleksami budynków o różnym przeznaczeniu, 

równa jest powierzchni nowojorskiego Central Parku i wynosi 341 hektarów. 

Pałac, dawna twierdza władców wojskowych (szogunów) z rodu Tokugawa, stał się siedzibą cesarza w 

1868 roku, po przywróceniu realnej władzy cesarzowi I przeniesieniu stolicy do Tokyo. Zespół pałacowy

uległ zniszczeniom w wyniku bombardowań podczas wojny. Remont I modernizacja z zachowaniem 

klasycznego stylu zostały zakończone w 1968 roku. Główny budynek pałacowy nie został postawiony 

na miejscu dawnego pałacu shoguna, który znajdował się na terenie Ogrodów Wschodnich. 

Rezydencję dla obecnego cesarza Akihito została zakończona w 1993 roku. 

Przydatne linki

http://www.japan-guide.com/e/e3017.html 

MEIJI-JINGU
Świątynia shinto, ukończona w 1921 poświęcona cesarzowi Meiji, zmarłemu w 1912 roku. Świątynia 

znajduje się w parku w centrum Tokyo i jest miejscem ślubów Tokijczyków.
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Przydatne linki
http://meijijingu.or.jp/english/index.html 

HARAJUKU
Dzielnica handlowa, wyznaczająca trendy w modzie młodzieżowej. Można tam zobaczyć 

najdziwniejsze stroje, niekonieczne gustowne według Zachodnich kryteriów. Przy moście prowadzącym

do świątyni Meiji-jingu, w pobliskim parku Yoyogi, a także na ulicach Harajuku można zobaczyć bardzo 

wiele japońskich subkultur, jak choćby dość znane „lolitki”. Na chodnikach grają zespoły rockowe albo 

występują performerzy. Można też zobaczyć różne formy tańca i teatr uliczny. Na uliczce Takeshita 

znajduje się bardzo dużo sklepów z odzieżą i akcesoriami chętnie kupowanymi przez młodzież. Warto 

przejść się tamtędy po drodze do Shibuya. 

Jedzenie 

W planie podróży oraz przewodniku są uwzględnione godne polecenia restauracje, odpowiadające 

kuchnią oraz cenami wymaganiom klientów. Przygotowujemy również krótkie opisy najpopularniejszych

egzotycznych dań. 

Poniżej fragment opisu lokalnej kuchni oraz rekomendowanych restauracji dla grupy osób podróżującej 

po Sardynii, bardzo zainteresowanej lokalnym jedzeniem.

Tradycyjne potrawy
Sardynia jest rajem dla lubiących dobrze zjeść. Typowy posiłek obejmuje cały zestaw przystawek, dwa 

dania główne i desery, i zwykle trwa parę godzin. Wiele z wymienionych poniżej restauracji oferuje 

zestawy kolacyjne, składające się z kilku dań. 

Typowe antipasti to prosciutto, ośmiornice, ser, salami, oliwki, marynowane warzywa, małże, burrida 

(gatunek rekina w orzechach i czosnkowym sosie) i bottaga (suszona solona ryba).

Po przystawkach nadchodzi czas na pierwsze danie: zwykle jest to makaron fregula serwowany z 

małżami, ravioli z semoliny nadziewane miętą i ziemniakami (culingioni), panadas nadziewane 

warzywami, mięsem lub węgorzami. Popularne jest malloreddus – mały makaron aromatyzowany 

szafranem, podawany z pomidorami, kiełbasą i posypany serem pecorino. 

Na drugie danie podaje się zwykle rybę lub mięso – pieczone prosię maialetto aromatyzowane mirtą, 

jagnięcinę, koźlinę lub królika. Odważnym można polecić cordula: jagnięcie jelita z groszkiem 

związane w warkocz oraz sanguinaccio – tutejszą kaszankę ze świńskiej krwi słodzoną cukrem i 

porzeczkami.
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Słynnym deserem są pierożki z serem pecorino zwane saedas, polane miodem. Podaje się do nich 

likier mirto.

Sardyńczycy byli narodem pasterskim, i część tradycyjnych dań ukształtowała się ze względu na 

konieczność długiego przechowywania jedzenia. Do dziś popularne są konserwowane mięsa, dojrzałe 

sery oraz przede wszystkim – pyszne chrupiące chlebki o konsystencji wafla zwane carasu. Jednym z 

typowych tanich dań jest kilka warstw carasu przełożonych sosem pomidorowym, usmażone na patelni 

i udekorowane sadzonym jajkiem. Potrawa nazywa się Pani Frattau.

Sztandarowym daniem sardyńskim jest pieczone prosię zwane maialetto, do którego idealnie pasuje 

wino Cannonau. Popularne są też zupy gulaszowe z prosiąt i dziczyzny, z fasolą i warzywami, 

zagęszczane chlebem. Szczególnie warto spróbować Zuppa Gallurese – kombinacja mięsa woła i 

jagnięcia z warzywami, pecorino i parmezanem.

Jedzenie wydaje się ciężkie, i niekoniecznie zdrowe, ale Sardyńczycy są jedną z najdłużej 

żyjących nacji w Europie, może dlatego, że wszystko zapijają bogatym w antyoksydanty lokalnym 

czerwonym winem.

Restauracje
Rekomendowane przez nas restauracje serwują typowe sardyńskie jedzenie i odznaczają się bardzo 

dobrą jakością zarówno samych posiłków, jak i obsługi, oraz dobrą atmosferą. Przy oglądaniu menu 

warto pamiętać, że do rachunku zostanie doliczone 2,5 Euro od osoby jako obowiązkowa „opłata 

serwisowa”.

OLBIA

Gallura

Adres:Corso Umberto 145, Olbia  

tel: 00 39 0789 24648

Godziny otwarcia: wt - nd, 12 – 15, 19.30 – 23.

Wieczorami wskazana rezerwacja. 

Typowa sardyńska kuchnia. Przy zamawianiu najlepiej pójść za radą właścicielki lub kelnerów. 

Ceny: ok €40–€45 za obiad z winem.

Antica Trattoria

AdresVia delle Terme 1, Olbia

tel: 00 39 0789 24053
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Restauracja oferuje świetne antipasty oraz makarony. 

Ceny: zestaw kosztuje €15–€25.

Podsumowanie

Dodatkowo przygotowujemy interaktywne mapy przygotowane w Google Maps, umożliwiające łatwe 

wyznaczenie trasy do miejsce zaznaczonego w planie, oraz kosztorys (otwarty format OpenOffice / 

LibreOffice (odt) lub dokument na Google Drive), umożliwiający klientom samodzielne uzupełnianie go 

oraz wpisywanie poniesionych kosztów. 

Nasza oferta – pakiet optymalny
• 3 pomysły na wyjazd

• Sugerowane połączenia lotnicze

• Propozycje noclegów

• Plan podróży na każdy dzień

• Transport na miejscu

• Informacje o cenach oraz kosztorys

• Opis lokalnej kultury oraz krótki przewodnik

• Interaktywna mapa

Rozpocznij podróż   

Napisz nam o swojej wymarzonej podróży!
Skontaktuj się ze mną

Martyna Nowicka 

tel. 782 588 297

e-mail: kontakt@architekcipodrozy.pl 

Możesz również wypełnić formularz:

http://www.architekcipodrozy.pl/kontakt/formularz-szczegolowy/ 

Kiedy opiszesz mi swoje oczekiwania, prześlę Ci w ciągu 48 godzin darmowy wstępny plan podróży. 

Na jego podstawie zdecydujesz, czy skorzystasz z naszej usługi, czy może potrzebujesz dodatkowych 

informacji.
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